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Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

ozn.:měřítko:

"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.7     SO 7.1 STEZKA KOLEM AREÁLU K ZIMNÍMU STADIONU

+ 0,00 vodní plochy = 310,09 m n m. Bpv

D.7.1.ANOTACE

SO 7.1 STEZKA KOLEM AREÁLU K ZIMNÍMU STADIONU

Stezka kolem areálu zpřístupňuje severozápadní přírodní část řešeného území, řeší přístup z parkoviště u zimního stadionu a doplňuje městské trasy
pro pěší.

Začátek stezky je v ulici Tyršova u objektu restaurace, dál pokračuje přes potok lávka (SO 4.5), která se přirozeným obloukem stáčí, přechází opět ve stezku
a vede podél pravého břehu potoka k západnímu rohu oplocené části areálu, kde je turniketový výstup z koupaliště (lávka SO 4.4). Stezka pak pokračuje
úzkou částí parcely 5697/1 a dál podél severní hranice sousední parcely 5697/2. Na rohu parc.č. 5697/2 se stezka stáčí zpět k potoku. Přes potok vede lávka
u stadionu SO 4.6 a stezka se pak napojuje na chodník podél parkoviště u zimního stadionu. Za zúžením parcely a v místě změny směru u zimního stadionu
je navržena menší zpevněná plocha pro umístění lavičky a odpadkového koše. Podobná plocha je i v místě změny směru u lávky u zimního stadionu.
Celková délka stezky je 417 m. Stezka bude vymezena betonovými obrubníky, které na jedné straně tvoří přirozenou vodící linii. Povrch bude tvořit mlat =
minerální beton. Podél stezky je veřejné osvětlení. V místě zúžení dotčené parcely budou lampy umístěny v okraji stezky, minimální průchod bude vždy
1,5 m.


