
kanalizace dešťová - PVK a.s. (archív PVK a.s.)

kanalizace splašková (jednotná) - PVK a.s. (archív PVK a.s.)

stávající inženýrské sítě:

vodovod - PVK a.s. (archív PVK a.s.)

vodovod zrušený - PVK a.s. (archív PVK a.s.)

vodovod neznámý - areálový (archív PVK a.s.)

kanalizace neznámá - areálová (archív PVK a.s.)

STL plynovod - PPD a.s.

VTL plynovod - PPD a.s.

sdělovací kabely - Telefónica Czech Republic a.s.

sdělovací - PREdistribuce a.s. - zrušeno

NN - PREdistribuce a.s. - zrušeno

sdělovací - PREdistribuce a.s.

VN - PREdistribuce a.s. - zrušeno

VN - PREdistribuce a.s.

NN - PREdistribuce a.s.

NN - PREdistribuce a.s. - cizí

sdělovací - T-Systems Czech Republic a.s. (PRAGONET)

veřejné osvětlení - ELTODO-CITELUM s.r.o.

LEGENDA:

pozemky dle katastru nemovitostí

vodovod  - areálový (archív investora)

kanalizace neznámá - areálová (kamerový průzkum)

vodohospodářské objekty:

podzemní štoly

vrt

šachta

dvorní vpusť

vodoměrná šachta

horská vpusť

hydrant

lapač splavenin

žlab

uliční vpusť

odvodnění štol - neověřená trasa (archív - technické mapy)

aktualizované a původní trasy štol

kóta vyústění vod   / dle podkladů  /

aktuální vydatnost zdrojů r.02/2019

nové trasy čisté vody s délkou

nové trasy sběrů povrchových vod ze zpevněných ploch s délkou

předpokládané nové šachty sběrného systému čistých a povrchových vod

vrstevnice   5 m

vrstevnice   1 m

objekty akumulace vody, vtoky, výtoky

NOVÉ TRASY ODVODŮ VOD A AKUMULACÍ :

vody vedené po povrchu

výměna  starých tras za nové

zpřesněné dle možností bezvýkopové technologie,

S40

občas s pevným využitím původního situování starých šachet

staré trasy 

rozsah zájmového území pro odvodnění

předpokládané koty dna nových svodů

trasové, spojné a přepojovací s označením ke svodu akumulace (S,M,V,P), odvodu (L,K)

zpřesněné dle možnosti bezvýkopové technologie

nově provedené stavby 

mimo plánovanou stavbu odvodnění

dotčené pozemky 

 rušeny s délkou

Pn,

Sn,

Ln,K

Mn,

Vn,

S-Strahovský, V- Vojířův, M- Medvědím, P- Pavlínka, 

L- Lobkovická zahrada, K- Kaskáda

odpojení starých tras, staré sanovány,

linie polohopisu

odvodnění dodatečně zjištěné a neověřené

a detailu terénu území
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Situace zájmového území 1:10000
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