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ÚR

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

ozn.:měřítko:

+ 0,000 vodní plochy = 310,09 m n m. Bpv

"ROSICE - ZÁTOKA" AREÁL KOUPALIŠTĚ
679/9, 679/29, 679/140, 679/141, 679/142, 679/79, 679/80, 679/81, 679/83, 679/84, 679/101, 679/102,
679/139, 679/172, 679/173, 679/174, 679/175, 679/197, 1003/23, St.1165/1, St. 1165/3, St. 1167, St. 1168,
 St. 2043, St. 2044, 3622, 5697/1, 679/82, St. 1172, St. 1173, 679/79, 679/80, 679/81, 680/31, 5697/1 v k.ú. Rosice

D.3.1.

SO 3.1 TERASA SE ZVEDÁKEM
 Dřevěná terasa má nepravidelný tvar a je umístěná na hraně vodní plochy na parc.č. 679/29 v k.ú. Rosice u Brna. Plocha terasy je 29 m2, maximální rozměry jsou 11,7 x 3,52 m.
Terasa bude na úrovni 310,39 m n.m. Terasa bude dřevěná a bude osazena přímo na hraně bazénu, bude zde umístěný nerezový zvedák pro přístup imobilních do bazénu a
nerezový žebřík do vody. Zvedák bude využívat tlaku vody z potrubí (0,4 MPa). Pod terasou bude šachta s místem napojení zvedáku na vodu z areálového rozvodu. Hloubka
bazénu u zvedáku je 1,7 m.
Terasa je bezbariérově přístupná z přilehlého trávníku, rozdíl povrchů bude v délce 2 m max 20 mm.
Terasa bude z dřevěných prken (modřín), která budou kotvena na příčné profily. Ty budou osazeny na betonové dlaždice na štěrkové lože spádované ke štěrkovému trávníku.

SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
Dřevěná terasa má tvar nepravidelného čtyřúhelníku a bude osazena přímo na hraně filtru na prac. č. 5697/1 a 680/8. Plocha terasy je 83,8 m2, maximální rozměry jsou 11,3 x 9
m. Terasa bude na úrovni 310,23 m n.m. Na terase je altán o rozměrech 5,1 x 3,6 m a výšce 2,7 m.
Altán má plochou střechu krytou folií s kačírkem. Konstrukce střechy z dřevěných trámů bude ve spádu 3%, podbití bude dřevěné, hoblované s bílým nátěrem. Sloupky jsou
ocelové bíle natřené.
Terasa je bezbariérově přístupná z přilehlého trávníku díky modelaci terénu, rozdíl povrchů bude v délce 2 m max 20 mm.
Terasa bude z dřevěných prken (modřín), která budou kotvena na příčné profily. Nosné trámky budou osazeny na betonové dlaždice na štěrkové lože spádované ke štěrkovému
trávníku.
Na terase bude el. zásuvka, altán bude mít osvětlení. Vedle terasy bude umístěno betonové ohniště s grilem o rozměrech 2,5 x 1,4 m zapuštěné v trávníku.

SO 3.3 ALTÁN U VODY
Dřevěná terasa má tvar nepravidelného čtyřúhelníku a je umístěna na parc.č. 679/9, 679/83, 679/140, 679/142. Plocha terasy je 86,6 m2, maximální rozměry jsou 11,3 x 8,8 m.
Terasa bude na úrovni 310,09 m n.m. Terasa bude dřevěná a bude osazena přímo na hraně bazénu. Podél bazénu je pás terasy v šířce 2,2 m zvýšená o 0,3 m. Na terase je altán o
rozměrech 7,6 x 3,7 m a výšce 2,7 m.
Altán má plochou střechu krytou folií s kačírkem. Konstrukce střechy z dřevěných trámů bude ve spádu 3%, podbití bude dřevěné, hoblované s bílým nátěrem. Sloupky jsou
ocelové bíle natřené.
Terasa je bezbariérově přístupná z přilehlého trávníku díky modelaci terénu, rozdíl povrchů bude v délce 2 m max 20 mm.
Terasa bude z dřevěných prken (modřín), která budou kotvena na příčné profily. Nosné trámky budou osazeny na betonové dlaždice na štěrkové lože spádované ke štěrkovému
trávníku.
Na terase bude el. zásuvka, altán bude mít osvětlení. V terase bude umístěno ocelové ohniště s grilem o rozměrech 2,5 x 1,4 m a výšce 0,6 m.
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