Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Loket o vyhlášení závazné části územního plánu města Loket

PŘÍLOHA Č. 2

Seznam veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav
Mezi veřejně prospěšné stavby jsou zařazeny následující stavby, vymezené ve výkrese
č. 7 v měřítku 1:5000.
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
číslo

určení účelu stavby a lokalizace

D1
D2

Podzemní parkoviště na Sokolovské u parkoviště autobusů
Dopravní napojení lokality RD Sad Míru
D3
Dopravní napojení lokality RD Nad Hájovnou
D4 Propojovací místní komunikace ve Sportovní
D5 Záchytné parkoviště Břehy
D6 Nový most v Lužné ulici
D7 Propojení ulice ČSA a Na Vyhlídce místní komunikací
D8 Lávka pro pěší ze Zahradní k budoucímu tenisovému hřišti
D9 Prodloužení chodníku vedoucího od Sportovní k parkovišti, kolem
čerpací stanice pohonných hmot na betonový most
D10 Chodník od betonového mostu k vyhlídce nad Ohří
D11 Rozšíření parkoviště u Sokolovské
D12 Místní komunikace v Nadlesí
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
Zásobování pitnou vodou
číslo

určení účelu stavby a lokalizace

V1
V2
V3
V4
V5
V6

Vodovod u transformační plochy zastávky Loket - Předměstí
Vodovod ze Sportovní na předmostí betonového mostu
Vodovod ve Sportovní v lokalitě rodinných domů
Vypuštěn jako výsledek projednání dokumentace, spolu s plochou LNV3
Vodovod v lokalitě rodinných domů nad Sokolovskou
Vodovod pro lokalitu RD Nad Hájovnou v nové přístupové místní
komunikaci
Vodovod v Nadlesí
Vodovod v Údolí – propojující Loket a Horní Slavkov (viz požadavek
ÚPD VÚC)
Vodovod propojující Nadlesí s vodovodem v Údolí

V7
V8
V9
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Odkanalizování a čištění odpadních vod
číslo

určení účelu stavby a lokalizace

K1
K2
K3

Čistírna odpadních vod v Nadlesí
Kanalizace v Revoluční ulici
Kanalizace – výtlak od přečerpávací stanice u ústí Stoky do
přečerpávací stanice u železničního mostu
Kanalizace Tovární ulicí k přečerpávací stanici u železničního mostu v
Tovární
Kanalizace – výtlak od přečerpávací stanice u železničního mostu v
Tovární přes most do Zahradní
Kanalizace v ulici ČSA
Kanalizace ze Sadu Míru do Mírové
Kanalizace – výtlak v lokalitě Břehy
Kanalizace od Finských domků do Nádražní
Kanalizace pro lokalitu RD Nad Hájovnou v nové přístupové místní
komunikaci
Kanalizace pro lokalitu RD Nad Hájovnou a ulici nad Sokolovskou
Kanalizace v Nadlesí – hlavní stoka
Kanalizace v Nadlesí – odbočka
Přečerpávací stanice u ústí Stoky v Tovární
Přečerpávací stanice u železničního mostu v Tovární
Přečerpávací stanice Břehy

K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16

Zásobování elektrickou energií
číslo

určení účelu stavby a lokalizace

E1

Kabelové podzemní propojovací vedení vn 22kV v lokalitě RD Nad
Hájovnou mezi novými TSA a TSB
E2 Kabelové podzemní propojovací vedení vn 22kV ze Sportovní do
Sokolovské
E3 Připojení nové TSD nadzemním elektrickým vedeném vn 22kV
E4 Kabelové podzemní vedení vn 22 kV do lokality RD Sad Míru
E5 Kabelové podzemní vedení vn 22 kV připojující TSE v Tovární ulici
E6 Kabelové podzemní vedení vn 22 kV připojující TSF pro rekreační
zařízení u Kamenitého potoka
E7 Trafostanice TSA pro lokalitu RD Nad Hájovnou
E8 Trafostanice TSB pro lokalitu RD Nad Hájovnou
E9 Trafostanice TCS pro lokalitu Břehy
E10 Trafostanice TSD pro lokalitu RD Sad Míru
E11 Trafostanice TSE v Tovární
E12 Trafostanice TSF u navrženého rekreačního zařízení
u Kamenitého potoka
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Zásobování zemním plynem
číslo

určení účelu stavby a lokalizace

P1

STL plynovod napojující Revoluční ulici na STL plynovod v Zahradní
vedením po bývalém železničním mostě, Tovární a do Revoluční
STL plynovod do Rooseveltovy k bytovým domům u zahrádkové
osady
STL plynovod přes nový most do Tovární ulice
STL plynovod propojující Zahradní a Nádražní ulici bývalým
železničním tunelem
STL plynovod v jižní části ulice ČSA
Prodloužení NTL plynovodu v severní části ulice ČSA
STL plynovod pro lokalitu RD Nad Hájovnou v nové přístupové místní
komunikaci
STL plynovod v Nadlesí
STL plynovod v Nadlesí
STL plynovod od RS Nadlesí
VTL přívod k RS Nadlesí
Regulační stanice plynu „farmářská“ v Nadlesí
STL plynovod do lokality Finských domků.

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

Veřejně prospěšné stavby pro občanskou vybavenost
číslo

určení účelu stavby a lokalizace

O1

Plocha pro občanskou vybavenost (lesní školka ve Sportovní)

Asanace
Asanace bude v potřebném rozsahu provedena na ploše bývalé ČOV Drůbežářských závodů.
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