
MĚSTO ŽANDOV ZVEŘEJŇUJE: 
Projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu povolení – Rekonstrukce 
Náměstí v Žandově III.ETAPA 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
Zastupitelé města Žandova projednali na svém 11. Veřejném zasedání 
projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Špulákem – Rekonstrukce Náměstí 
v Žandově III.ETAPA 
 
Projekt řeší všechny plochy celého náměstí (travnaté plochy, zpevněné plochy 
pochůzné, pojízdné, parkovací včetně jejich odvodnění a dešťová kanalizace 
ulicí Studniční do Vrbového potoka, přechody atd.).  Součástí celého projektu 
bude i sjednocení městského mobiliáře (lavičky, vývěsky, odpadkové koše, 
navigační poutače, autobusová zastávka, lampy veřejného osvětlení). Původní 
přechod uprostřed náměstí bude ponechán jako stávající (nebude stavebně 
upravován ani rekonstruován). Ostatní přechody po obvodě celého náměstí jsou 
ve všech navrhovaných variantách uzpůsobeny dle platných předpisů a norem 
(clonově nasvětleny, výškově sníženy pro přecházení občany se ztíženou 
schopností pohybu – vozíčkáře s materiálovou úpravou pro nevidomé atd.) .  
 
K projednání byly předloženy 4 variantní řešení.  
 
Ve všech variantách jsou ponechány velké stromy (kaštany i lípy). Dále projekt 
nezasahuje do již provedených úprav vydlážděných z přírodního kamene 
(I.Etapa - prostranství u kašny, ovál ze žulových kostiček v levé polovině 
náměstí). Tento ovál bude i nadále sloužit pouze jako pochůzná plocha . Velký 
výškový rozdíl tohoto oválu vůči stávajícím asfaltovým plochám bude snížen na 
maximální výškový rozdíl 10 cm, současné asfaltové plochy kromě hlavní 
komunikace protínající celé náměstí budou vydlážděny čedičovými kostkami). 
Nejzásadnější rozdíl mezi jednotlivými variantami je ve velikosti ponechané 
travnaté plochy (na výkrese označeno zelenou barvou). 
 
 
 
 



VARIANTA 1     - pojízdné a parkovací plochy z přírodního materiálu čedičové 
kostky, pochůzné plochy (chodníky) po obvodě náměstí 
(betonová dlažba umělý kámen stejný materiál jako nyní před 
objektem Koruna) 

 travnatá plocha- současná travnatá plocha zmenšena o dvě 
kolmá stání před objektem Koruna a objektem České pošty 

   
VARIANTA 2    - pojízdné a parkovací plochy z přírodního materiálu čedičové 

kostky, pochůzné plochy (chodníky) po obvodě náměstí 
(betonová dlažba umělý kámen stejný materiál jako nyní před 
objektem Koruna) 

 travnatá plocha - současná travnatá plocha zmenšena o dvě 
kolmá stání před objektem Koruna a objektem České pošty a 
dále rozšířeno dláždění ve vrchní části pravé poloviny 
náměstí  

 
VARIANTA 3   - pojízdné a parkovací plochy z přírodního materiálu čedičové 

kostky, pochůzné plochy (chodníky) po obvodě náměstí 
(betonová dlažba umělý kámen stejný materiál jako nyní před 
objektem Koruna) 

 travnatá plocha - současná travnatá plocha zcela odstraněna, 
ponechány pouze stromy ohraničené litinovým mřížovím 
v dláždění  
provedena dvě kolmá stání před objektem Koruna a objektem 
České pošty  

 
VARIANTA 4  - pojízdné a parkovací plochy z přírodního materiálu čedičové 

kostky, pochůzné plochy (chodníky) po obvodě náměstí 
(betonová dlažba umělý kámen stejný materiál jako nyní před 
objektem Koruna) 

 travnatá plocha - současná travnatá plocha zmenšena na dva 
„čtvercové útvary“ ostatní plocha dlážděná. Všechny vzrostlé 
stromy v dláždění ohraničeny litinovým mřížovím 

 
 
Tato vystavená variantní řešení možno prohlédnout  také v tištěné podobě ve 
výloze - samoobsluha  potraviny Enapo na náměstí v Žandově.  
Vybírejte společně s námi vhodné řešení budoucí podoby žandovského náměstí. 
Přispějte i vy svým názorem tak, abychom sestavili to nejlepší řešení. 
Případné připomínky a nápady k návrhům podávejte buď písemně na podatelnu 
městského úřadu v Žandově, nebo emailem na adresu  mu@zandov.cz 

 



Veřejné projednávání – úpravy Náměstí 
 
Poslední veřejné projednání a zohlednění všech případných relevantních 
připomínek se uskuteční dne 14.11. v 17:00 hodin v multifunkčním sále 
v objektu KORUNA Žandov.  
Přítomni budou: projektant Ing. Špulák a kolektiv, zastupitelé města Žandova  
Následně bude vybrána nejvhodnější varianta se zapracováním připomínek. 
Předpokládaný termín schválení vítězného variantního řešení je 21.11.2011 na 
veřejném zasedání zastupitelstva města. 
 
Zastupitelé města Žandova 


