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PŘÍJEZD DO CENTRA
Návrh upozorňuje řidiče že vjíždí do významné
oblasti se zvýšeným pohybem chodců a cyklistů
pomocí zvýšené křižovatky a změny povrchu
vozovky. Rampy zajišťují zvýšení vozovky o
10 cm na délce 1m a mají tedy relativně mírný
sklon 10%, který umožní pohodlný průjezd všem
klidně jedoucím vozidlům i autobusové dopravě.

DĚTSKÉ HŘISTE
SAD
Předprostor domu na samém východním
okraji je místem vstupu do území, má proto
především reprezentativní funkci. Ovocné stromy zarovnané do mříže odkazují na historickou
funkci území a vytváří spolu s architekturou
rezidenčního domu výraznou a zapamatovatelnou dominantu.
ZASTÁVKA
Návrh počítá s otočením okružní obslužnosti autobusových linek s tím, že může nově vzniknout
zastávka na severní straně ulice Štěpnické, čímž
se zjednoduší pohyb cestujících z autobusu
směrem dál do centra. Funkce zastávky přispívá
k aktivaci veřejného prostoru subcentra.
NÁMĚSTÍ
Hlavní veřejný prostor celého území je obveden
lehkou zastřešenou kolonádou, která opticky
vymezuje prostor náměstí, slouží jako zastřešení
předprostoru obchodů a vchodů do rezidenční
budovy a zároveň ochraňuje pěší proti nepřízni
počasí. Prostor náměstí nabízí otevřené prostranství na konání sezonních akcí, setkávání
občanů, demonstrací, nebo klidné posezení
u kávy v jedné z provozoven v parteru budov.
Prostor je doplněn minimalisticky provedenou
lineární kašnou a světelnými prvky v podlaze.
PODZEMNÍ GARÁŽ
V projektu je uvažováno s podzemní garáží pod
prostorem náměstí a nové budovy ve východní
části centra. Tato stavba o jednom podzemním
podlaží by pojala přibližně 110 vozů. Vzhledem
k finanční náročnosti stavby je tato část řešení
navržena jako volitelná.

CYKLISTIKA
Propojení z jihozápadní části obytného souboru
směrem k ZŠ Za Alejí je zesíleno a přechod přes
ulici zahradní opatřen cyklistickým přejezdem.
Podél ulice zahradní je na sdíleném chodníku
navrženo jemnou změnou povrchové úpravy a
pomocí piktogramů naznačit doporučený pohyb

TRHY
Zastřešený prostor pro farmářské trhy umístěn v
místě s vyšším podílem pěších.

JEDNOSMĚRNOST
Navrženo je zjednosměrnění ulice Zahradní směrem na západ od řešeného území s
opatřením cykloobousměrky. Tento směr je
zvolen v souladu se změnou trasování autobusů
a přesunu zastávek na severní stranu ulice
Štěpnická.

ZÁSOBOVÁNÍ
Místo pro zásobování provozoven navrženo z
boku s přístupem z ulice Zahradní. Mimo čas
zásobování jsou běžně zpevněné oblasti za
obchodními domy využívané pro skateboarding.
Návrh doplňuje několik terénních zlomů pro
sezení a zpestření skateboardingových zážitků.

HRA A POHYB V KAŽDÉM VĚKU
Plochy mezi rezdienčními domy motivují k socializaci sousedů, hře dětí, volnočasovým aktivitám mladistvých, dospělých i lidí v důchodovém
věku. Mezigenerační setkávání při sportu
pomáhá dohledu a socializaci.

PROPOJENí
Propojení obslužné ulice s parkováním zajišťuje dodatečné parkovací kapacity a předchází
potenciálně nebezpečnému otáčení vozidel.

OBCHODY
Jednopodlažní komerční prostory nabízí služby
pro místní i návštěvníky a dotváří prostor
SOCHA
Socha Chlapce s kohoutem restaurovaná
a přesunutá do přední části prostranství u
obchodního domu.
PARKOVÁNÍ
Kapacita stávajích stání je navýšena a navržený
způsob parkování zajišťuje prostupnost území
a je proložen zelení. Parkovací plochy jsou
navrženy z propustného a prorůstajícího povrchu dlažby s širšími spárami.

PESI VAZBY A PRUCHOD SIDLISTEM

BYDLENI
VYBAVENOST/OBCHODY / KNIHOVNA /
CHECKPINT / POSTA
ALBERT / ZASOBOVANI
PRONAJIMATELNE KANCELARE

CYKLISTIKE A REKREACNI VAZBY DO
NEJBLIZSIHO OKOLI
HLAVNI DOPRAVNI SPOJENI S
MESTEM
AUTOBUSOVE ZASTAVKY
NOVY PROSTOR NAMESTI

