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ulice Zahradní

06

uli
ce
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07

08

02
04

03

12

11
09

01

řešené území

05

10

vstupy do objektů
06

stávající objekty
navrhované objekty
parkovací dům s vybavenos v parteru
silnice, nové parkoviště povrch živice
velkoformátová betonová dlažba náměs
maloformátová betonová dlažba náměs

01 pavilon
02 bytový dům startovací byty
08

03 stávající objekt občanské vybavenos
04 dostavba parkovací dům
orientační bod věž s hodinami

zatravňovací dlažba obytná ulice
zatravňovací dlažba parkovací stání
trávník
mlat světle hnědá barva

05 vstupní brána s kavárnou/pekárnou

živý plot

06 zastávka MHD
změna směru jízdy autobusu

plochy půdokryvných rostlin

07 zásobování
08 sad ovocné bezplodé stromy,
luční tráva mlatové chodníčky

květnatý záhon
vodní prvek
vodní prvek trysky v mokré dlažbě

09 mul funkční shromažďovací prostor

betonové stěny na kreslení/lezecké stěny

10 dětské hřiště pro menší dě

herní prvky pro dě

11 dětské hřiště pro větší dě

lavička

12 skatepark

venkovní sezení u restaurace a kavárny

SITUACE NÁVRH 1:500

Star
éM
ěsto

Střední odborná
škola
Gymnázium
Centrum
s

ZŠ
bydlení
s

bydlení, startovací byty
soukromá vybavenost v parteru
občanská vybavenost, služby
objekt OV (vybavenost 1. a 2.NP)
zachování stáv. funkcí v parteru
nástavba bydlení 3.NP
Mateřská škola

parkovací dům
plynová kotelna

Mateřská škola

Š

pěší pohyb
pobytová místa

FUNKČNÍ SCHÉMA 1:1000

Č

Š

Nové Štěpnice

řešený prostor
významné objekty
významné prostory
zastávky MHD

B

A

C

e
ovic
Kun

Domov pro
seniory

D

areál nemocnice

Kunovický les

pohyb pěší
cyklostezka
hlavní dopravní tah
vodní tok
zeleň
dětská hřiště a sportoviště

ŠIRŠÍ VZTAHY 1:5000
parkovací stání na terénu v mlatu pod stromy (80 stání)

předláždění a úpravy povrchů náměs

A

rekonstrukce a nástavba objektu občanské vybavenos

B

etapa bytový dům

demolice areálu bývalých jeslí

nový objekt - vstupní brána

C

etapa dětské centrum

D

etapa parkovací dům

SCHÉMA ETAPIZACE - FÁZE 1

SCHÉMA ETAPIZACE - DALŠÍ SAMOSTATNÁ FÁZE

nové povrchové parkoviště (32 stání )
zásobovací trakt stání pro zaměstnance (35 stání)

obytná zóna (28 stání)
parkovací dům (133 stání)

hodnotný strom
stávající stromy

navrhované listnaté stromy
odstraněné stromy

etapa parkovací stání na terénu v mlatu (80 stání)

zásobování pavilon

živý plot

nízká zeleň trávník

SCHÉMA ZELENĚ

Ř

DOPRAVNÍ SCHÉMA

sad Štěpnice

současnost

vstupy, pohyb

SCHÉMA KONCEPCE

ŘEZOPOHLED PŘÍČNÝ 1:500

VIZUALIZACE NADHLED Z ULICE ŠTĚPNICKÁ

ŘEZOPOHLED PODÉLNÝ 1:500

VIZUALIZACE ETAPIZACE PARKOVÁNÍ NA TERÉNU

SOUTĚŽ
CENTRUM ŠTĚPNICE

VSTUPNÍ BRÁNA Z POHLEDU CHODCE

VIZUALIZACE NADHLED ZE SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE

prostor, vymezení

zeleň, orientace

