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  POŘÍZENÍ SOUBORU ZMĚN č.IX REGULAČNÍHO PLÁNU MPR OLOMOUC

GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Výřezy výkresů Regulačního plánu MPR Olomouc k jednotlivých částem, případně fotografie:

Část IX/1a - Úpravy křižovatky Na střelnici - Dobrovského – Studentská s odbočením k Sokolské
(VPS pro dopravu č.1) – růžová barva

                                                                 

- změna: vypustit již realizovanou část, poslední propojení realizovat jako pěší v rámci VPS a AÚ č. 1 (modrá)

Část IX/1b - Autobusové zastávky Legionářská (VPS pro dopravu č. 2) – růžová barva
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Část IX/1c - Nám. Republiky - odsunutí tram. trati (VPS pro dopravu č. 4)

Část IX/1 d - Asanační úpravy prostoru po vymístění výstavního 
pavilonu v Bezručových sadech spolu s 
vytvořením zázemí s hřištěm v zeleni pro MŠ

foto vpravo:
- pavilon v roce 2011
- bez pavilonu v roce 2014
- realizované hřiště vedle MŠ
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Část IX/1e – Plynovod v ulici Denisova (žlutě)

Část IX/1 f - Realizované trafostanice včetně kabelového vedení (označ. dle výkresu VPS: A2, A3, A12, C10, 
C11, B9, B8, B4, C3) - červeně
       

     

Část IX/2 a - Sokolská č.5, dostavba proluky
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Část IX/2 b - Mahlerova 17, dostavba proluky

Fotografie: vlevo : Sokolská 5, vpravo: Mahlerova 17

Část IX/2 c - tř. Svobody 21, dvorní prostor (vyznačit podle stavu – zbouraný objekt)



                           Návrh zadání souboru změn č. IX RP MPR Olomouc – Grafická příloha

Část IX/2 d - Uhelná - Mlýnská 465,467,457 – dostavba části bloku

Část IX/2 d - Hrnčířská 28-34 – dostavba bloku
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Část IX/2 e - Arionova kašna - Horní nám.

          

  Část IX/3 - přidání VPS pro dopravu - Propojení tramvajové trati v ulici Sokolská - 8. května –Zámečnická
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výřez z ÚPO – DH 18 - koncepce dopravní infrastruktury               
a výřez z RP MPR (Výkres regulačních prvků č.3)

Část IX/4 - změna označení z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a stavební 
     úpravy v objemu stávajícího objektu v areálu Letního kina

pohled na objekt zázemí občerstvení a zahrádku:
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Část IX/5 - změna limitu výšek pro objekty ve dvorní části pozemku parc.č.6/1, ulice Sokolská 15

                                                                                                stávající objekty ve dvoře – výškový limit 1-1,5NP

foto – pohled z ul. Studentská – současný stav                      a návrh prokazující změnu výškové hladiny

Část IX/6 - změna označení domu z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na objekt k zachování –
                  Koželužská  č.o. 20, č.p. 796
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 výřez z výkresu VPS                                                            fotografie z ul. Koželužská směrem k ul Sokolská      




