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ETAPA A: Z26/SV (PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ)
V zastavitelné ploŠe Z26 je navržená liniová zástavba řadových rodinných domů po obou stranách nové obslužné
komunikace. Veřejné prostranství je tvořeno obslužní zklidněnou komunikací s chodníky po obou stranách (zóna30),
vymezuje se tak prostor 9 metrů. Ukončení komunikace je úvraťovým obratiŠtěm.
Řadové rodinné domy (dále jen RD) reaguji na topografii mírně svažitého terénu ETAPY A. Varianty řeŠení taktéž
poukazují na možnosti prostorového řazení navrhovaných hmot rodinných domů a pozice hřebene sedlové střechy.

- řeŠené území ETAPY A musí mít jednotný charakter zástavby (výŠka objektů a orientace hřebene střechy)
- maximální přípustná výŠka 2+1 - dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
- preferovaná sedlová střecha, hřeben střechy paralelně (kolmo) na uliční čáru s ohledem na okolní zástavbu
- u prostorově složitějŠích tvarů řadových RD je možnost kombinovat sedlovou střechu s plochou střechou u nižŠích
hmot
- zahrádka před objektem (na stavebním pozemku) tvořena zelení s možností parkování 2 aut
- koeficient zeleně - minimálně 0,3

BILANCE (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):
- počet řadových RD = 19
- odhad počtu lidí (4os/dům) = cca 76 osob
- HPP 1 řadový RD = cca 500 m2
- IZP = 0,33
- IPP = 0,86

ETAPA B: Z3/BI (PLOCHA BYDLENÍ-BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH)
V zastavitelné ploŠe Z3 je navržená liniová zástavba řadových rodinných domů po obou stranách nové obslužní
komunikace. Veřejné prostranství je tvořeno obslužní zklidněnou komunikací s chodníky po obou stranách (zóna30),
vymezuje se tak prostor 9 metrů. Ukončení komunikace je úvraťovým obratiŠtěm.

Řadové RD reagují na topografii mírně svažitého terénu ETAPY B.

- řeŠené území ETAPY B musí mít jednotný charakter zástavby (výŠka objektů a orientace hřebene střechy)
- maximální přípustná výŠka 2+1 - dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
- preferovaná sedlová střecha, hřeben střechy paralelně nebo kolmo na uliční čáru s ohledem na okolní zástavbu
- u prostorově složitějŠích tvarů řadových RD je možnost kombinovat sedlovou střechu s plochou střechou u nižŠích
hmot
- zahrádka před objektem (na stavebním pozemku) tvořená zelení s možností parkování 2 aut
- koeficient zeleně - minimálně 0,3

BILANCE (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):
- počet řadových RD = 16
- odhad počtu lidí (4os/dům) = cca 64 osob
- HPP 1 řadový RD = cca 500 m2
- IZP = 0,29
- IPP = 0,75

ETAPA C: P48 / DS (DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-SILNIČNÍ),
P32/ OK (OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLA)
Na přestavbové ploŠe P48 je navržené parkoviŠtě s úvraťových obratiŠtěm tvaru T a kapacitou cca 53 parkovacích míst
v kombinaci se zelení.
Na přestavbové ploŠe P32  je navržené parkoviŠtě s kapacitou cca 41 míst v kombinaci se zelení.
DalŠí parkovací stání jsou navržena podélná parkovací stání při komunikaci rozdělující navrhované objekty v severní části a
navrhované objekty v jižní části etapy C s kapacitou cca 26 stání. V etapě C se nachází celkem 120 parkovacích stání na
terénu.
Na přestavbové ploŠe P32 jsou navržené objekty pro občanskou vybavenost, jako samostatné čtyři celky, které jasně
definuji racionální strukturu zástavby. Partery - 1.NP jednotlivých celků využívají maximální zastavění a tvoři podnož pro
hmoty 2.NP-3.NP s členitým charakterem. Hmoty 2.NP-3.NP navazují vizuálně na orientaci stávajícího objektu na východě
(finanční a katastrální úřad), který tvoři dominantní hmotu území.
V jižní části řeŠeného území ETAPY C je navržené parkoviŠtě s kapacitou cca 41 míst.
Dopravní obsluha počítá se dvěma vjezdy do území z ulice Habánská. Tímto dopravním řeŠením se nenaruŠuje ulice
Nádražní - silnice II/420 a uvažuje se pouze o využití stávající křižovatky. Obslužné komunikace propojí území, obslouží
jednotlivé navrhované celky a propojí parkoviŠtě v severní části s navrhovanou zástavbou.
Mezi objemy budov vzniká veřejné prostranství ve formě dvou menŠích náměstí s parkem a plnohodnotnou veřejnou zelení.
Podél východní části řeŠeného území ETAPY C je počítáno s parkem a veřejnou zelení. Exponované území se tak vizuálně
otevírá směrem k Homolímu kopci a vytváří jednotný pruh zeleně, který doprovází chodce k nemovité kulturní památce.
V severní části řeŠeného území ETAPY C jsou dva bloky liniového charakteru, které respektují umístění stávající zástavby
na západe a podporuji tak stavební čáru v jedné linii. Maximální výŠka této liniové zástavby jsou dvě nadzemní podlaží.
Parter této zástavby počítá se zvýŠeným vstupním podlažím.
V druhé časti, jižní polovině řeŠeného území ETAPY C, jsou navrženy dva samostatně fungující bloky s vnitřním zeleným
prostorem. Tyto bloky dodržují stejný ideový přístup, a to plně zastavěný parter 1.NP s atriem, který tvoři podnož pro hmoty
2.NP-3.NP s členitým charakterem. Maximální výŠka této blokové zástavby jsou tři nadzemní podlaží. Parter této zástavby
počítá se zvýŠeným vstupním podlažím. Jihovýchodní blok zástavby má zvýŠený parter z jednoho nadzemního podlaží na
dvě, kvůli osazení do terénu.
Koncepce návrhu uvažuje s obchodním parterem, pro různorodé obchody a služby, v kontaktu s exteriérem. V ostatních
nadzemních podlažích se uvažuje s funkcí v souladu dle platného ÚP a s možností podzemních garáží, v maximálním počtu
dvou podzemní podlaží.

BILANCE (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):
- počet objektů - 4
- odhad počtu lidí - 1.NP (parter-25m2/1os) = cca 115 osob
(nutno počítat se zátěží osob dle navrhnuté funkce v dalŠí fázi projektové dokumentace)
- odhad počtu lidí - 2.NP- 3.NP (15m2/1os) = cca 200 osob
- HPP celkem = cca 8000 m2
- IZP = 0,29
- IPP = 0,55

ETAPA H: Z64/PV (ARCHEOLOGICKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA)
Na chráněné ploŠe nemovité kulturní památky - Homolí kopec jsou navrženy pouze pěŠí komunikace formou zpevněných
mlatových nebo částečně dlážděných cest. Návrh podporuje myŠlenku zachování stávajícího přirozeného travnatého terénu
a samotné stávající zeleně, která může být doplněna zelení novou. Na nejvyŠŠí části kopce je navržena větŠí zpevněná
plocha, která nabízí možnosti sezení, zastavění a rozhlédnutí se po okolí. Chodníky napříč a kolem kopce propojují přilehlé
části, a to ulici Hradní, ulici Habánskou a navrženou část - ETAPU B.
Doplňujícími prvky této nemovité památky jsou lavice, koŠe a informativní tabule s jednoduchým vizuálním stylem kovových
prvků v kombinaci s přírodními motivy.

ETAPA D: P17/OV (OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA)
Na přestavbové ploŠe P17 (v rámci hranice dotčeného území) - stávající KOVOKOM ŠROT (vizuálně nepříznivá plocha) by
mohly vzniknout objemy dvou liniových budov, které reagují na stávající objekt na východě a současně respektují uliční čáru.

ETAPA E: Z26/SV (PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ)
Na zastavitelné ploŠe Z26 koncepce návrhu naznačuje potencionální rozvoj území, a to návrhem dalŠích dvou samostatně
stojících rodinných domů za stávajícím rodinným domem. Přístup k novým objektům je uvažován přes pozemek.

NÁVRH (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):


