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Územní plán Olomouc

plocha: 15/163Z

význam: plochy zastavitelné

využití: plochy smíšené obytné

výměra: 0,55 ha

max. výška zástavby: 10/14 m

struktura zástavby: blokový typ

min. podíl zeleně: 30%

Uvažovaná zástavba v řešeném území posílí městský

charakter ulice a přispěje k “zabydlení” celé ulice.

Plocha piazzetty mezi domy vytváří veřejný obytný

prostor, a je nástupní plochou do prostoru navazující

veřejné zeleně. Je také předprostorem před vstupy do

komerčních jednotek, které jsou umístěny v parteru

bytových domů. Piazzetta tedy navazuje na veřejnou

zeleň, která bude v rámci výstavby upravena na

rekreační klidovou  louku, jež bude protkána

zpevněnými pěšími komunikacemi. Převládající část

obytných prostor obou domů je orientována tímto

směrem. Nicméně ani byty situované směrem

východním nebudou ochuzeny o výhledy a blízkou zeleň.

Před uličním průčelím domů je navržena kovová

konstrukce treláže, v níž jsou vybrané plochy vyplněny

nerezovými sítěmi coby nosnými prvky pro vertikální

popínavou zeleň. Rostliny zde budou obyvatelům nejen

zpříjemňovat výhled z oken bytů, ale budou také

bariérou chránící dům před prachem a hlukem z ulice.

Navržené urbanistické řešení respektuje limity daného

území určené územním plánem. Současně parametry

zástavby reagují na charakter místa a citlivě komunikují

s výrazně spádovaným tvarem terénu. Realizace tohoto

záměru bude mít velký vliv na přerod této lokality do

podoby ulice, do podoby obytné městské třídy.  Celý

koncept přispěje velkou měrou také k dopravnímu

zklidnění této městské části a ke zkvalitnění života v

dané lokalitě.

Koncepce urbanistického řešení

Řešené území se nachází v Olomouci v městské části

Neředín. Pozemek probíhá souběžně s ulicí Okružní,

nachází se severně od průsečíku Okružní s ulicí

Hněvotínskou. Řešená plocha je dle územního plánu

plochou smíšenou obytnou (B). Hlavní využití této plochy

není stanoveno. Pro investiční záměr je důležité využití

“přípustné“, a to, že na takto zařazených pozemcích je

možné počítat s výstavbou bytových domů, ve kterých je

minimálně 70% potřeby součtu parkovacích a odstavných

stání situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou

ochranou před hlukem.

Pozemek určený k výstavbě se nachází na rozhraní

struktur zástavby sídlištního typu a individuální zástavby

rodinných domů. Pomyslnou hranicí mezi oběma typy

zástavby je právě ulice Okružní, která lemuje východní

okraj řešeného území. Se západním okrajem pozemku

sousedí plocha veřejné rekreace, na niž navazuje

převážně řadová zástavba rodinných domů. Jižní hranice

území je ohraničena cyklostezkou. Severní bude v blízké

budoucnosti tvořena obslužnou komunikací, která bude

propojkou ulic Družstevní a Okružní.

Protější strana ulice je tvořena parkovacími domy, za

jejichž bariérou se nachází bloková zástavba sídlištního

typu. Jedná se o čtyř a o osmi podlažní objekty.

Návrh nové zástavby uvažuje do budoucna s realizací

třetího bytového domu, který bude mít příjezd do

parkovacího prostoru právě od propojení ulic Družstevní

a Okružní.
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Koncepce architektonického řešení

Hlavní myšlenka architektonického řešení navazuje na

urbanistickým koncept. Nosným tématem je snaha najít

kvalitní architektonické řešení pro novostavbu bytových

domů, jenž lemují frekventovanou ulici. Ta tvoří rozhraní

sídliště a klidnější lokality, která je zastavěna převážně

rodinnými domy. Plánovaná výstavba má za úkol

nastartovat změnu místa z podoby prosté komunikace do

podoby obytné ulice. Navržené řešení změní charakter

ulice Okružní na obytnou městskou třídu. Navržená

zástavba vytvoří citlivý přechod mezi sídlištní zástavbou a

téměř venkovským prostředím rodinných domů.

Navržený koncept přináší novou  podobu a funkci

sousední ploše veřejné rekreační zeleně, která bude díky

bytovým domům užívána převážně obyvateli této lokality.

Bytové domy jsou v podstatě dva obytné bloky o třech

nadzemních podlažích s parkováním v suterénu, kde na

části půdorysu ploché střechy budou ve formě nástavby

osazeny “rodinné” domy završené sedlovou (motýlovou)

střechou. Toto propojení symbolizuje průsečík bytové

blokové zástavby a zástavby rodinných domů na ose ulice

Okružní.

Uliční fasády jsou protkány okenními otvory. Francouzská

lokna jsou lokálně doplněna balkony s kovovou nosnou

konstrukcí. Balkony mají směrek k vozovce výplň z

dřevěných lamel a boční zábradlí jsou navržena z čirého

skla. Úkolem perforované lamelové výplně je ochrana

vnitřních prostor domu proti hluku a prachu z ulice.

Uliční fasáda je z těchto důvodů doplněna ještě o jeden

architektonický funkční prvek, kterým je kovová treláž s

nerezovou sítí, po níž se bude vinout popínavá zeleň.

Výraznými prvky fasády domů situovaných do prostoru

veřejné zeleně, jsou horizontální balkony, které podélně

lemují celou délku západních fasád. V kontextu tvarosloví

střešních nástaveb jsou balkony tvarově prolamované v

souladu se zmíněnými prvky. Výrazná vertikalita

konstrukcí balkonů je rozčleněna vertikálními dřevěnými

lamelami, které mimo jiné vytvářejí intimní prostory na

plochách balkonů a také chrání obytné prostory před

západním sluncem. Dřevěné lamely jsou jednotícím

prvkem západních a východních průčelí.

Koncepce dispozičního řešení

Navrhovaný objekt se skládá ze dvou nadzemních částí a

jedné podzemní, která pod terénem oba objekty

propojuje. Z obdélníkové půdorysné stopy, která objekty

de nuje, vystupují v nadzemních podlažích vykonzolované

balkóny, v nejvyšším podlaží pak půdorys balkónů

kopíruje tvar nástavby. Oba nadzemní objekty zahrnují

vždy 3 plná podlaží a čtvrté ustoupené. Od jihu k severu

jsou nadzemní bloky pojmenované A a B.

V podzemním podlaží jsou převážně situována parkovací

stání (podzemní garáž) pro potřeby obyvatel bytového

domu a nájemce komerčních prostor. Odsud jsou

přístupné vertikální komunikace vedoucí do jednotlivých

nadzemních částí a v jejich blízkosti je umístěné

technické zázemí a místnosti pro kola nebo kočárky. Z

nejnižšího podlaží až do posledního tak vždy vede

schodiště, do jehož zrcadla je navrženo umístění

bezbariérového výtahu. Příjezd do podzemního podlaží je

v podobě rampy situován na severním konci objektu z

místní komunikace v ulici Okružní. Vjezd je uzavřen

sekčními vraty. U vjezdu do parkoviště je uvažováno

umístění kontejnerů na odpady.

Hlavní vstupy do jednotlivých bloků bytového domu jsou

navrženy z piazzety mezi oběma nadzemními částmi

stavby, která slouží jako venkovní pobytový prostor a

současně nástup do parkové plochy navazující na západní

straně na bytový dům. V této ploše je uvažováno s

možností krátkodobého vjezdu vozidel v případě potřeby

obyvatel, a to zejména pro potřeby stěhování, příjezdu

záchranné služby, apod. Jinak je plocha určena zejména

pro pěší provoz. Odsud je také řešen vstup do obou

komerčních jednotek. Každá z nich je umístěna v jednom

bloku. Tyto plochy zajišťují občanskou vybavenost a měly

by zajišťovat služby veřejnosti typu kavárna, cukrárna,

prodejna, kosmetické nebo kadeřnické služby, apod. V

případě zájme je možné v návaznosti na komerční

prostory umístit do prostoru piazzety venkovní zahrádku.

Navržené dispoziční řešení je orientační. Konkrétní

uspořádání jednotek bude upraveno dle požadavků

nájemce, popř. majitele jednotky, na uvažovaný provoz.

Plochy balkonů v nejvyšším podlaží jsou chráněny před

povětrnostními vlivy přečnívajícími hmotami nástaveb,

někde kovovými stínícími lamelami. Byty v přízemí mají

díky své návaznosti na terén k dispozici předzahrádky,

které bezprostředně navazují na vnitřní prostory bytů.

Zahrádky jsou od veřejných ploch odděleny pomocí

nízkého oplocení. Půdorys plotu je také mírně

prolamovaný a střídají se zde plochy plné (monolitický

železobeton) a kovové (svislé lamely+nerezová síť pro

popínavé rostliny). Součástí oplocení je branka pro pěší,

která umožňuje přímý vstup do plochy veřejné zeleně.

Hlavní pěší vstupy do domů jsou navrženy z prostoru

mezi objekty. Tato plocha bude malým veřejným

prostorem, jehož součástí jsou komerční jednotky

umístěné v parteru domů. Zmíněná piazzetta je také

nástupní plochou do přilehlého parčíku. Důležitým

akcentním prvkem jižního štítu severněji posazeného

domu bude nerezový vlajkový stožár pro umístění státní

vlajky.

Fasády domů budou provedeny ze světlé strukturované

omítky. Plochy balkonů, včetně podhledu, jsou navrženy z

omítky hladké. Plochy fasád jsou doplněny o kovové

konstrukce balkonového zábradlí, stínících lamel a

treláže do ulice Okružní. Kovové prvky budou ve

standardním stříbrném odstínu. Ve stejné barvě jsou

navrženy také předokenní žaluzie s horizontálními

lamelami. Doplňkovým materiálem zde bude tepelně

upravené dřevo ve světlém (běleném) provedení.

Střešní nástavby budou oplechovány falcovaným plechem

v přírodním středně šedém odstínu (např. VMZinc od

výrobce QUARTZ-ZINC).

V přízemí obou bloků jsou mimo komerční jednotky

umístěny zejména byty typu 3+kk nebo 4+kk s větší

plošnou výměrou orientované na západní stranu směrem

k parku. Ke každému přízemnímu bytu bude přidělena

soukromá plocha navazujícího pozemku, která bude

majiteli bytu sloužit jako zahrada s terasou. Jednotlivé

předzahrádky budou odděleny oplocením, ve kterém

bude umístěna branka se vstupem do plochy parku.

Na východní straně přízemí směrem k ulici Okružní jsou

umístěné prostory se sklepními kójemi pro jednotlivé

byty. Ke každému bytu bude přidělena jedna skladovací

prostora přístupná ze společné přístupové chodby.

Prostor těchto chodeb je v obou případech ze strany štítu

prosvětlen oknem.

Druhé a třetí podlaží je koncipováno obdobně. U východní

fasády jsou umístěné menší byty typu 2+kk. Každý takový

byt je přístupný přes zádveří s úložným prostorem, na

které navazuje koupelna se sprchou a toaletou. Na

zádveří navazuje obytný prostor s chuchyňským koutem,

přes který se prochází do ložnice. Všechny tyto byty

obsahují i prostor komory vhodné také pro umístění

pračky. Dále ke akždému bytu náleží balkón přístupný

buď z obytného prostoru nebo z ložnice.

Na západní straně objektu jsou v těchto patrech

umístěny dva druhy bytů, a to větší byty kategorie 2+kk

nebo menší byty kategorie 1+kk. Větší byty typu 2+kk jsou

na rozdíl od bytů na východní straně navrženy prostorněji.

Obytný prostor zde není půchozí, ale do ložnice se

vstupuje z prostoru vstupního zádveří. Odtud je také

přístupná komora a samostatná toaleta vyčleněná z

koupelny. Všechny byty na západní straně jsou také

doplněny o prostornou terasu. Ta je v tomto případě

přístupná ze všech obytných místností. V rohových

partiích domu jsou výše uvedené typové jednotky

doplněné o atypicky řešené byty, které většinou disponují

větší podlažní plochou a díky možnosti proslunění ze

dvou světových stran jsou navrženy v kategorii 3+kk,

kterou lze případně alternovat i variantou typu 4+kk.

V nejvyšším podlaží, které i tvarově vystupuje z

pravidelného řádu spodních pater, jsou navrženy atypcké

nadstandardní byty. Každý byt v tomto podlaží je

speci cký.

Z prostoru schodiště jsou přístupné vždy dva nejbližší

byty bezprostředně navazující na minimalizovanou

chodbu. Vzdálenější byty jsou řešeny jako mezonetové se

vstupem ve třetím podlaží. Odtud se pak na vyšší úroveň

stupuje po schodiště, které již je součástí bytu. Jednolitvé

byty jsou navrženy v kategorii 3+kk až 5+kk. Ke každému

bytu náleží terasa na střeše stavby, popř. vykonzolovaná

nad terasy spodních podlaží.

Dispozice v obou blocích vycházejí z konstrukčního

systému, který je de nován na základě prostoru

parkoviště. Jedná se o podélně orientovaný půdorys se

středovou chodbou.

Bytové jednotky jsou uspořádány tak, aby co nejvíce

využívaly pozitiva orientace ke světovým stranám a

výhledům do okolí s ohledem na kompozici celého

komplexu. Obytné místnosti bytových jednotek jsou

situovány u fasád pro zajištění dostatku denního světla.

Ostatní podružné prostory a koupelny jsou umístěny v

centrální části objektu.

Díky skeletovému nosnému systému jsou dispozice

variabilní při zachování koncepčních zásad a zásad

vedení technických instalací a nabízejí tak možnost úprav

či změn budoucího využití.
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Koncepce dopravního řešení

Úvod

Výstavba nových bytových domů na ulici Okružní je

součástí celého záměru zastavět postupně západní

stranu MK Okružní objekty s funkcí bydlení. Námi řešené

bytové domy se nachází na severním okraji rozvojové

plochy, povšechně v místě naproti hromadným garážím.

Z hlediska dopravních funkcí bude nutno prověřit a

zajistit vyhovující dopravní napojení pro IAD a obsluhu

bytů, kapacitu statické dopravy, návaznosti pěší a

cyklistické dopravy.

Dopravní napojení

Objekty bytových domů jsou dopravně napojeny na MK

Okružní, dvoupruhovou obslužnou místní komunikaci, dle

silničního zákona místní komunikaci III. třídy. Její

stávající šířkové uspořádání (8,5 - 9 m) je problematické

a vlastník (SMO) eviduje záměr na šířkovou regulaci

zúžením jízdního pásu na 6,5m s doplněním parkovacího

pruhu v šíři 2,0 - 2,5m. Tento záměr byl v rámci návrhu

převzat, a to v rozsahu odpovídajícímu stavbě bytových

domů. MK Okružní je tedy zúžena na 6,5m, zúžení je

řešeno vysazenou zelenou plochou a parkovacím

pruhem, rozsah je dán rozhledovými poměry sjezdů.

Příjezd odstavovaných vozidel bydlících je navržen

sjezdem v severní části pozemku, který vede k vjezdu do

suterénních garáží. Vozovka sjezdu je dvoupruhová

obousměrná, šířka 5,5m. Příjezd návštěvníků je po MK

Okružní k nově vytvořeným parkovacím místům v

parkovacím pruhu. Další napojení je řešeno v centrální

části mezi dvěma budovami, kde vznikne víceúčelová

plocha. Komunikace bude primárně určena pro pěší,

příjezd je zde umožněn jen zásahovým vozidlům a

případně vozidlům stěhování apod. Šířka přístupové

komunikace je 4,0m, konstrukce dlážděná.

Rozhledové pole sjezdu významné účelové komunikace

(suterénní garáže) je de nováno parametry YB=YC=2,5m,

XB=67,1m, XC=63,1m. V rozhledovém poli není umístěn

parkovací pruh, Okružní bude zúžena ve prospěch zeleně.

Pohotovostní sjezd pro zásahová vozidla a stěhování není

z hledisku rozhledu řešen.

Svoz odpadů bude zajištěn z nového stanoviště

navazujícího na přístupovou komunikaci do severní části

objektu, mimo rozhledové pole sjezdu ke garážím.

Koncepce požárně bezpečnostního řešení

Stručná charakteristika objektu z hlediska PO

Z hlediska požární ochrany je objekt posouzen s

nehořlavým konstrukčním systémem. Požární výška

objektu je h=9,90. Podzemní garáže jsou posuzovány dle

ČSN 73 0804 přílohy I. Nadzemní části objektů sloužící

pro bydlení jsou posouzeny dle ČSN 73 0833 jako skupina

OB2 a nebytové prostory dle ČSN 73 0802.

Rozdělení objektu do požárních úseků

Objekt bude dělen do požárních úseků dle požadavků

ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0833.

Samostatné požární úseky budou v objektu tvořit:

- schodiště po celé výšce objektu včetně výtahové šachty

tvořící chráněnou únikovou cestu typu A

 - chodby z bytů do CHÚC - požární úseky bez požárního

rizika

- hromadná garáž pro 61 vozidel skupiny I. (případně

rozděleny na více požárních úseků )

- prostor se sklepními kójemi

- jednotlivé technické místnosti (rozvodny, úklidová

místnost, místnost UPS, odpady..)

- každý jednotlivý byt

- vybrané instalační šachty

- jednotlivé nebytové prostory - provozovny v 1.NP

Stanovení požárního rizika

Chodby mezi byty a CHÚC jsou hodnoceny jako požární

úseky bez požárního rizika a zařazeny do I. stupně

požární bezpečnosti.

Pro prostor garáží je výpočtové požární zatížení

stanoveno na 15kg/m2 se zařazením do II.SPB.

Schodiště přes celou výšku objektu a přilehlé části

chodeb budou tvořit chráněné únikové cesty typu A.

Chráněné únikové cesty, technické prostory a byty budou

zařazeny do III. stupně požární bezpečnosti.

V komerčních prostorách může být prodej nejrůznějšího

sortimentu zboží, případně služby. Výpočtové požární

zatížení může být maximálně 163kg/m2. Požární úseky

budou zařazeny maximálně do V.SPB.

Hromadná doprava

Je zde zastoupena tramvajovou zastávkou Hřbitovy na

Třídě Míru, vzdálenost cca 400 m. Docházková vzdálenost

je vyhovující, dostupnost cca 5 - 6minut.

Statická doprava

Statická doprava objektu je zajištěna především krytými

stáními v suterénu objektu. Potřeby statické dopravy byly

stanoveny výpočtem podle ČSN 736110. Pro obyvatele

bytového domu je nutné zajistit mimálně 54 odstavných

stání, která jsou k dispozici právě v suterénních garážích

a to v počtu 61 míst. Dále je nutno zajistit 4 parkovací

místa ve veřejně přístupném prostoru pro návštěvy, další

2 místa pro komerční prostory. Tato stání jsou navržena v

parkovacím pruhu podél zúžené Okružní.

Pěší doprava

Je řešena návaznostmi na stávající pěší trasy. Důležitým

prvkem je nové vedení chodníku na západní straně MK

Okružní, který navazuje na sousedící stavební záměr a

má pokračovat severně až k MK Dělnická. Na jižní straně

se chodník ve stávajícím stavu napojí na stezku, která

kříží MK Okružní přechodem. Tento přechod je v rámci

samostatné akce navržen k úpravě s ochranným

ostrůvkem.

Cyklistická doprava

Bude řešena prostřednictvím stávajících a navržených

místních komunikací. Samostatné cyklistické

komunikace se nenavrhují. Stezka na jižním okraji

staveniště má být upravena na stezku smíšenou.

Komerční prostory mají ploch do 71m2 vždy s přímým

východem na volné prostranství. Délka únikové cesty v

komerčním prostoru nepřesáhne 15m. V komerčních

prostorách při posouzení jako prodejna může být

maximálně 41 osob.

Dveře na únikových cestách se musejí otevírat ve směru

úniku osob a musejí být otevíratelné bez použití klíče nebo

jiného nástroje. Dveře na východu z domu a dveře na

vstupech do únikových chodeb z garáží musejí být vybaveny

panikovou klikou (zařízením pro nouzové otevření dveří dle

ČSN EN 179 var. A) případně u dveří, u nichž není

požadováno uzamčení, nebudou instalovány zámkové

vložky.

Dveře na volné prostranství se mohou otevírat také proti

směru úniku osob.

Zabezpečení stavby požární vodou

V posuzovaném objektu budou zřízena vnitřní odběrní

místa požární vody. V objektu budou instalovány nástěnné

hadicové systémy (hydranty) typu D, s tvarově stálou hadicí

délky 20 m a průměru 19mm v nadzemních podlažích a s

průměrem hadice 25 mm a délky 30m v suterénu. Vnitřní

rozvod s výjimkou komerčních prostor nemusí být

proveden z nehořlavých hmot, protože dojezd jednotky HZS

je do 15 minut, výška objektů je do 45m a  součin a*p0,5 je

u všech požárních úseků mimo komerčních prostor menší

než 7,5. Vnitřní rozvod musí být dimenzován tak, aby na

nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo

kohoutu hadicového systému zajištěn průtok vody 0,3 l/s a

přetlak 0,2 MPa, zároveň pak musí být splněny požadavky

ČSN EN 671. Návrh potrubí bude respektovat podmínky

ČSN 73 0873. Hydrantové skříně budou umístěny 1,1 až 1,3

m nad podlahou, měřeno k ose skříně. Na každém podlaží

každého schodiště objektu bude instalován jeden hydrant.

Největší požární úsek garáží má plochu cca 1500m2. Pro

objekt musí být zajištěna vnější požární voda pomocí

podzemního hydrantu ve vzdálenosti do 150m nebo

nadzemního hydrantu, který je určen výhradně pro požární

účely ve vzdálenosti maximálně 500m na potrubí

minimálně DN 125 o průtoku 9,5l/s.

Vnější požární voda bude zajištěna stávajícím nadzemním

hydrantem na ulici Jílová ve vzdálenosti cca 300m od

objektu. Hydrant je zařazen mezi hydranty sloužícími ve

městě Olomouc pro požární účely pod číslem 54.

Vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

V rámci VZT zařízení bude zajištěno také nucené větrání

chráněných únikových cest typu A. Větrání musí být

zajištěno minimálně po dobu 10 minut a to

desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu.

V požárním úseku garáží je požadována instalace

elektrické požární signalizace. Podrobně bude instalace

EPS řešena v rámci PD pro stavební povolení.

Odpojování elektrické energie pro potřeby HZS bude

provedeno výrazně označenými tlačítky CENTRAL SOP a

TOTAL  STOP, které budou umístěny u vstupu do objektu.

Funkci náhradního zdroje elektrické energie budou plnit

baterie v jednotlivých zařízeních a UPS umístěná v

samostatném požárním úseku. Jedná se o nouzové

osvětlení, elektrická požární signalizace a zařízení

dálkového přenosu a větrání chráněných únikových cest.

 Evakuační ani požární výtahy se v objektech nepožadují.

Výtahy budou označen v kabině výtahu a na dveřích

výtahové šachty značkami dle ČSN EN 81-73 a vyhlášky č.

23/2008 Sb. ve znění p.p.

Výtahy budou provedeny tak, aby v případě přerušení

dodávky elektrické energie dojely minimálně do nejbližší

stanice, kde zůstanou odstaveny s otevřenými dveřmi.

Výtahy v objektu jsou navrženy bez samostatné strojovny.

Stroj výtahu bude uvnitř výtahové šachty.

Všechny byty musí být v souladu s §15 vyhlášky 23/2008

Sb. ve znění pozdějších předpisů vybaveny zařízeními

autonomní detekce a signalizace požáru. Žádný byt

nebude o ploše větší než 150m2. Autonomní hlásiče kouře

musí vyhovovat podmínkám normy ČSN EN 14604.

Únikové cesty

Únikové cesty z objektu jsou řešeny po nechráněných

únikových cestách a dvěma chráněnými únikovými cestami

typu A.

Celkový počet stání v požárním úseku garáží je maximálně

61, při vynásobení koe cientem 0,5 dle ČSN 73 0818 je v

garážích maximálně 32 osob.

Z požárního úseku vedou 3 nechráněné únikové cesty do

dvou chráněných únikových cest typu A po schodištích na

volné prostranství nebo po vjezdové rampě.

U všech vstupů do schodišť jednotlivých domů musí být

vytvořena předsíň oddělená kouřotěsnými dveřmi se

samozavírači, aby bylo v případě požáru v garážích

zabráněno zakouření schodišť.

Šířka únikových cest musí být minimálně 1,5 únikového

pruhu. Skutečnost jsou dveře šířky 800mm tj. 1,5 ú.p -

vyhovuje. Dle čl. I.6.2 musí být délky únikových cest z

každého místa garáže, kde je jeden směr úniku musí být

délka nechráněné únikové cesty maximálně 30m, pro více

směrů pak 45m.

Únikové cesty z garáží vyhovují požadavkům přílohy I ČSN

73 0804. Z jednotlivé garáže s východem přímo na volné

prostranství není nutno únikové cesty posuzovat.

V nadzemních částech objektů jsou uvažovány výhradně

prostory pro bydlení a únikové cesty jsou tak řešeny dle

taxativních požadavků kapitoly 5.3 normy ČSN 73 0833.

Jednotlivé byty v objektech mají plochu do 250 m2 a není

nutno u nich stanovovat délku únikové cesty. Z jednotlivých

bytů vedou únikové cesty do únikové chodby, která je

požárním úsekem bez požárního rizika délky maximálně

20m dle do chráněné únikové cesty typu A.

Dle čl. 5.3.6 normy ČSN 73 0833 lze v budovách skupiny

OB2 považovat za postačující šířku únikové cesty 1,1 m

(průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m). Šířka

únikových cest je vyhovující.

Únikové cesty z bytových jednotek vyhovují požadavkům

normy ČSN 73 0833.
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geneze

01 pozemek
rozčlenění volné parcely a umístění stavby v daném území dle uliční a stavební
čáry vycházející z územní studie - nastavení základních parametrů obytné ulice

02 hmota
vytažení nové hmoty a určení základních objemů stavby reagující na obytné bloky z
protější sídlištní zástavby

04 zeleň
zdůraznění role zeleně jako hlavního prvku pro zabydlení prostoru a vytvoření
příjemnějšího klimatu prostředí - ulice Okružní bude lemována novým
stromořadím, uliční průčelí bude doplněno o předstěny s popínavou zelení, střešní
terasy stejně jako předzahrádky bytů v přízemí budou součástí celkového řešení
zeleně; koncept klade velký důraz na úpravu plochy sousedního parku

03 symbióza struktur
doplnění obytných bloků o nejvyšší ustupující podlaží - nástavba svým tvaroslovím
reaguje na bezprostřední sousedství rodinných a řadových domů; toto spojení
zdůrazňuje skutečnost, že ulice Okružní je rozhraním mezi sídlištními obytnými
bloky a zástavbou rodiných domů

podzemní garáž
62 parkovacích stání

prodejna...52m2

kavárna...69m2

parking = 2

celková potřeba venkovních parkovacích stání = 4 stání pro návštěvy + 2 stání pro komerční jednotky

celková potřeba vnitřních parkovacích stání = 62 stání

bytový dům A...30 bytů
2 x 1kk
14 x 2kk
8 x 3kk
5 x 4kk
1 x 5kk
31x sklepní kóje

bytový dům B...27 bytů
7 x 1kk
8 x 2kk
8 x 3kk
3 x 4kk
1 x 5kk
28x sklepní kóje

celkem...57 bytů 3559m2

9 x 1kk 262m2

22 x 2kk 1078m2

16 x 3kk 1194m2

8 x 4kk 769m2

2 x 5kk 256m2

59x sklepní kóje
parking = 62 + 4

bilance

venkovní parkoviště
podélný parkovací pruh
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  hranice řešeného území

  navrhované objekty

  plánovaný navazující objekt

situace širších vztahů
m 1:2 000

0 20 50 100
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Okružní

±0,000 -2,900+1,800

blok A blok B blok C

  navrhované objekty

  plánovaný navazující objekt

  možná poloha restaurace

program

suterén

podzemní garáž

blok A

bytový dům - 30 bytových jednotek

parter - 1x komerční jednotka

blok B

bytový dům - 27 bytových jednotek

parter - 1x komerční jednotka

celkem
57 bytových jendotek
2 komerční jednotky
62 krytých parkovacích stání

situace celková
m 1:500

0 105 25
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Neředín

řešené území

  13 596 m2

pozemek v majetku investora

  4 166 m2

pozemek v majetku SJM Davidových

  6 814 m2

pozemky v majetku města Olomouce

  2 015 m2

pozemky v majetku soukr. vlastníků

  600 m2

zastavěná plocha

  1 914 m2

situace katastrální
m 1:1 000

0 20 50 100
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výměníková stanice

-2,900

-2,900

4%

požární rozdělení
parkingu (roleta)

-1,300

48 54 62

372317

-1,400

10
%

10
%

2%

bilance ploch

parkování

 plocha parkování ... 1484 m2

 počet parkovacích stání ... 62 stání

vstupní prostory a vertikální komunikace

blok A ... 29,6 m2

blok B ... 19,6 m2

technické a skladovací prostory
blok A ... 49,6 m2

blok B ... 41,2 m2

půdorys 0.podlaží
m 1:250

1 5 10 20
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±0,000

±0,000

+1,800

-1,400

±0,000

±0,000

±0,000

15
%

2%
15

%

10
%

10
%

2%

-1,800

A1.1 A1.2

A1.3 A1.4 B1.N

A1.N

B1.1 B1.2

B1.3

Okružní

blok A blok B

bilance ploch

blok A - byty

A1.1 - 4+kk ... 83,8 m2

(předzahrádka ... 149,3 m2)

A1.2 - 3+kk ... 89,4 m2

(předzahrádka ... 121,1 m2)

A1.3 - 4+kk ... 88,5 m2

(předzahrádka ... 118,3 m2)

A1.4 - 4+kk ... 103,9 m2

(předzahrádka ... 166,0 m2)

blok B - byty

B1.1 - 3+kk ... 85,9 m2

(předzahrádka ... 162,7 m2)

B1.2 - 3+kk ... 89,2 m2

(předzahrádka ... 119,8 m2)

B1.3 - 4+kk ... 114,7 m2

(předzahrádka ... 124,9 m2)

prodejní / komerční plochy

A1.N - prodejna ... 51,9 m2

B1.N - kavárna ... 68,5 m2

blok A skladovací prostory

plocha ... 168,68 m2

počet sklepních kójí ... 31

 plocha kóje ... 4 m2

blok B skladovací prostory

plocha ... 125,6 m2

počet sklepních kójí ... 28

 plocha kóje ... 3,1 - 3,4 m2

půdorys 1.podlaží
m 1:250

1 5 10 20
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+4,900 +3,100

A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6 A2.7

A2.12A2.11A2.10A2.9A2.8

B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7

B2.11B2.10B2.9B2.8

blok A blok B

bilance ploch

blok A - byty

A2.1 - 3+kk ... 72,4 m2

A2.2 - 1+kk ... 29,3 m2

A2.3 - 1+kk ... 28,9 m2

A2.4 - 2+kk ... 58,3 m2

A2.5 - 2+kk ... 58,8 m2

A2.6 - 2+kk ... 58,8 m2

A2.7 - 3+kk ... 76,4 m2

A2.8 - 2+kk ... 43,8 m2

A2.9 - 2+kk ... 42,8 m2

A2.10 - 2+kk ... 42,8 m2

A2.11 - 2+kk ... 43,5 m2

A2.12 - 3+kk ... 58,7 m2

(lodžie cca 10 - 31 m2)

(balkony cca 3 m2)

blok B - byty

B2.1 - 3+kk ... 76,4 m2

B2.2 - 1+kk ... 28,8 m2

B2.3 - 1+kk ... 29,1 m2

B2.4 - 2+kk ... 59,2 m2

B2.5 - 1+kk ... 28,8 m2

B2.6 - 1+kk ... 29,5 m2

B2.7 - 3+kk ... 73,0 m2

 B2.8 - 3+kk ... 63,9 m2

B2.9 - 2+kk ... 43,5 m2

B2.10 - 2+kk ... 42,8 m2

  B2.11 - 2+kk ... 43,5 m2

(lodžie cca 7 - 27 m2)

(balkony cca 3 m2)

půdorys 2.podlaží
m 1:250

1 5 10 20
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+7,800 +6,000

B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B4.3 B3.5 B3.6

B3.10B3.9B3.8B3.7

A3.1 A4.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5

A3.10A3.9A3.8A3.7A3.6

A4.2

blok A blok B

bilance ploch

blok A - byty

A3.1 - 3+kk ... 72,7 m2

A3.2 - 2+kk ... 58,7 m2

A3.3 - 2+kk ... 59,1 m2

A3.4 - 2+kk ... 59,1 m2

A3.5 - 3+kk ... 76,1 m2

A3.6 - 2+kk ... 44,1 m2

A3.7 - 2+kk ... 42,8 m2

A3.8 - 2+kk ... 42,8 m2

A3.9 - 2+kk ... 43,5 m2

A3.10 - 3+kk ... 58,9 m2

(lodžie cca 9 - 24 m2)

(balkony cca 3 m2)

blok B - byty

B3.1 - 4+kk ... 75,9 m2

B3.2 - 1+kk ... 29,1 m2

B3.3 - 1+kk ... 29,1 m2

B3.4 - 2+kk ... 59,5 m2

B3.5 - 1+kk ... 28,9 m2

B3.6 - 3+kk ... 72,7 m2

B3.7 - 3+kk ... 63,7 m2

 B3.8 - 2+kk ... 43,5 m2

B3.9 - 2+kk ... 42,8 m2

B3.10 - 2+kk ... 43,8 m2

(lodžie cca 7 - 28 m2)

(balkony cca 3 m2)

půdorys 3.podlaží
m 1:250

1 5 10 20



37

+1
0,

70
0

+8,900

B4.1

B4.2

B4.3
A4.1 A4.2

A4.3
A4.4

blok A blok B

bilance ploch

blok A -   byty

A4.1 - 5+kk ... 125,0 m2

(terasa 156,5 m2)

A4.2 - 4+kk ... 119,0 m2

(terasa 46,4 m2)

A4.3 - 3+kk ... 78,7 m2

(terasa 48,2 m2)

A4.4 - 4+kk ... 105,6 m2

(terasa 123,3 m2)

blok B - byty

B4.1 - 4+kk ... 106,2 m2

(terasa 123,3 m2)

B4.2 - 3+kk ... 86,1 m2

(terasa 44,0 m2)

B4.3 - 5+kk ... 130,8 m2

(terasa 150,3 m2)

půdorys 4.podlaží
m 1:250

1 5 10 20



ŘEZY



41

-2,900

±0,000

+4,900

+7,800

+10,700

+9,900

-2,900

±0,000

+3,100

+6,000

+8,900

+15,800

+13,300
+14,000

+12,900

+15,500
+14,800

-1,300

+1,800

+11,700

podélný řez A-A´
m 1:250

1 5 10 20



43

+11,700

+15,800

-2,500

+1,800

+4,900

+7,800

+10,700

-2,900

±0,000

+3,100

+6,000

+8,900

+9,900

+14,000

příčný řez B-B´
m 1:250

1 5 10 20

příčný řez C-C´



POHLEDY



47

±0,000

+11,700

+15,800

-2,900

+9,900

+14,000

pohled od východu
m 1:250

1 5 10 20
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±0,000

+9,900

+14,000

+1,800

+11,700

+15,800

pohled od západu
m 1:250

1 5 10 20



51

+1,800

+11,700

+15,800

-2,900

±0,000

+11,700

+15,800

+1,300

pohled od jihu - jižní objekt
m 1:250

1 5 10 20

pohled od severu - jižní objekt



53

-2,900

±0,000

+9,900

+14,000

-2,900

±0,000

+9,900

+14,000

pohled od jihu - severní objekt
m 1:250

1 5 10 20

pohled od severu - severní objekt
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