Podklady pro 1adáni územníhoplánu obce Karlík
Vodní reŽim, půdnífond
navrhnout vhodná protierozní opatření
dbát na ochranu kvalitních půd
prověňt odvodnění obce, řešit problémy zejména při přívaloyých deštích

Příroda a krajina
prověňt potřebu vymezení nouých kajinných prvků (remízky, aleje apod.) v jiŽní části území
vhodně doplnit cestní síť

zkoordinovat ÚSES
prověňt moŽnostidoplnění Viničnéaleje {např' doprovodná zeleň apod')

Doprava
prověňt potřebu parkovacÍch míst, navrhnout vhodná opatření

řeŠit dopravní situaci ve vychodni části obce v souvislosti s novým rozvojem (stávajicí komunikace jsou
nevyhovujicí)
obecně zhodnotit parametry pozemních komunikací a případně navňnout řešení nevyhovujícísituace
prověňt podmínky v místě dopravní záuady na exponované kňŽovďce, navrhnout vhodná řešení
navrhnout dopravní řešení v souvislosti s chybějícímobratištěm někteých ulicích, ev. prověňt potřebu nové
komunikace podél západního okraje sídla
vhodně doplnit cestni síťi na rozhraní zastavěného a nezastavěného územi {',záhumenní cesty")

občanská vybavenost, vyuŽití územíveřejný prostor
prověřit potřebu vymezení ploch pro mateřskou školu, dále pro kultumí prostor; zachovat a rozvinout základnÍ
sluŽby občanskévybavenosti
prověňt potřebu ploch pro podnikání či drobnou výrobu (tím jsou myšleny např. řemeslné sluŽby, dilna apod.)
prověňt moŽnost umístění hňště nebo sportovní plochy
navrhnout vhodné vyuŽití v plochách brcwnfields

řešit koncepci veřejných prostranství a sídelni zeleně; prověřit vymezení chybějícího veřejného prostoru plníci
Íunkci návsi
prověňt moŽnosti vymezení aleje do Dobňchovic s chodníkem jako veřejně prospěšnou stavbu

Urbanismus, rozvoj sídla

vhodně nadimenzovat plochy pro odpovídajícipďet nových obyvatel v souladu s Žádanou budoucí velikostí
(podobou) sídla
navrhnout vhodnou etapizaci případných nových rozvojových ploch k dosaŽení koordinovaného a pozvolného
rozvoje sídla
prověřit vymezení rozvojových ploch v západní části sídla s ohledem na limit v podobě zamokřených půd
nastavit prostorové regulativy, tak, aby nebyla narušena dominanta sídla - kostel

zachovat vesnický ráz sídla

Technická infrastruktura
prověřit vhodné trasování vodovodu v dosud nezásobených lokalitách

Podklady zpracoval

:

lng. arch. Milan

Salaba

Pqednáno a schváleno Zastupitelsfuem obce Karlík na zasedání dne 4.4.2013
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lng' Marie Sommerová

