stávající stromořadí
břízy bělokoré

navrhovaná ideální zástavba:
- 1 podlaží + obytné podkroví
- sedlové střechy
- štítová orientace domů

BZOVÁ

- osa domu kolmá na osu ulice
- domy umístěny na stavební čáru
(2 m od hrany parcely)
- umístění domu na kraj
pozemku umožňuje
plné využití celé jeho plochy

umístění garáže
varianta I:
- pro užší parcely
- garáže sousedních domů
sdružené u společné hranice parcel
- odstoupení od stavební čáry

Územní studie
lokality Z2

umístění garáže
varianta II:
- pro širší parcely
- garáž spojena s domem
- průjezd po kraji parcely
- část pojížděná autem je
oddělená od zbytku zahrady

M 1:1000
říjen 2019

předzahrádky
jako zeleň v uličním proﬁlu

hranice řešeného území
stávající parcelace

umístění garáže
varianta III:
fotbalové hřiště

hranice parcel

- pro užší parcely
- garáž řazena za dům
- průjezd před domem
- průjezd ke garáži
vede skrz zahradu

hranice mezi zahradami
zákonem dané odstupy
závazná stavební čára

pás ochranné zeleně
chránící zástavbu
před provozem na polích
(alternativně vymezen
na sousedním pozemku)

veřejná zeleň
ochranná zeleň

parcely o šířce 20 až 27 m
výměra cca 600 až 1000 m2

plocha pro aktivní
rekreaci a odpočinek

předzahrádka
soukromá zahrada

pěší propojení

zpevněná plocha
vsakovací objekt
nezpevněné komunikace
navržená zástavba

12064 m2

samoobsluha
celková plocha: 20521 m2
pro zástavbu a dopravní
obsluhu navrženo cca 1,59 ha

vývařovna
zastávka autobusu

kulturní zařízení
a restaurace
Bezovka

pro veřejnou zeleň
navrženo celkem cca 0,31 ha

pěší propojení
k autobusové zastávce
a kulturnímu zařízení
stávající zeleň
k náhradě novou zelení

zeleň částečně zakrývající
provoz vývařovny

sklon střechy 40°
na levé straně ulice

sklon střechy 30°
na pravé straně ulice

pozn.:
K detailnímu návrhu řešení může
dojít až na základě zpřesnění zadání v dalším stupni
projektové přípravy, na základě podmínek vzešlých
z podrobných inženýrsko-geologických
průzkumů a zaměření.

projektant
Ing. arch. Michaela Štádlerová
atelier:
Na Míčance 2717/2g
160 00 Praha 6
spolupráce:
Bc. Jan Čech
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Územní studie
lokality Z2
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Pás ochranné zeleně v šíři cca 3 m lze alternativně vymezit na sousedním (k lokalitě Z2 přilehlém )
pozemku (pozemková parcela č. 303/57) v rámci KoPÚ (předpoklad dokončení v roce 2021).
Do doby jeho realizace trvá podmínka pásu ochranné zeleně v rámci vlastní zastavitelné plochy Z2.
Pás zeleně bude mít funkci přírodního ekotonu jednotného charakteru situovaného
mezi zemědělsky obhospodařovanou krajinu a zástavbu se zahradami.

hranice řešeného území
stávající parcelace
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navržená veřejná zeleň

sklon střechy 30°
na pravé straně ulice
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5

36

3
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navržená hranice parcel

celková plocha: 20521 m2
pro zástavbu a dopravní
obsluhu navrženo cca 1,59 ha
pro veřejnou zeleň
navrženo celkem cca 0,31 ha

sklon střechy 40°
na levé straně ulice

pozn.:
K detailnímu návrhu řešení může
dojít až na základě zpřesnění zadání v dalším stupni
projektové přípravy, na základě podmínek vzešlých
z podrobných inženýrsko-geologických
průzkumů a zaměření.

projektant
Ing. arch. Michaela Štádlerová
atelier:
Na Míčance 2717/2g
160 00 Praha 6
spolupráce:
Bc. Jan Čech
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Územní studie
lokality Z2
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303/56

hranice řešeného území
303/57

303/60

stávající parcelace

návrh:

303/3

hranice parcel
295/2
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303/47
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344/11
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344/9
344/7

344/10

248

pozn.:
K detailnímu návrhu řešení může
dojít až na základě zpřesnění zadání v dalším stupni
projektové přípravy, na základě podmínek vzešlých
z podrobných inženýrsko-geologických
průzkumů a zaměření.

projektant
Ing. arch. Michaela Štádlerová

1393

312/4

1332

262

Radek Vokáč s.r.o.

303/41

3/

308/5
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SJM Ing. Iveta Fliegerová
a Ing. Jiří Flieger

atelier:
Na Míčance 2717/2g
160 00 Praha 6
spolupráce:
Bc. Jan Čech

navrhovaná ideální zástavba:
- 1 podlaží + obytné podkroví
- sedlové střechy
- štítová orientace domů
- osa domu kolmá na osu ulice
stávající stromořadí
břízy bělokoré

- domy umístěny na stavební čáru
(2 m od hrany parcely)
- umístění domu na kraj
pozemku umožňuje
plné využití celé jeho plochy

umístění garáže
varianta I:

umístění garáže
varianta II:

umístění garáže
varianta III:

- pro užší parcely
- garáže sousedních domů
sdružené u společné
hranice parcel
- odstoupení od stavební čáry

- pro širší parcely
- garáž spojena s domem
- průjezd po kraji parcely
- část pojížděná autem je
oddělená od zbytku zahrady

- pro užší parcely
- garáž řazena za dům
- průjezd před domem
- průjezd ke garáži
vede skrz zahradu

BZOVÁ
Územní studie
lokality Z2

parcely o šířce 20 až 27 m
výměra cca 600 až 1000 m2

pás ochranné zeleně
chránící zástavbu
před provozem na polích
(alternativně vymezen
na sousedním pozemku)

M 1:1000
říjen 2019

vsakovací objekt

hranice řešeného území
stávající parcelace

hranice parcel
hranice mezi zahradami
zákonem dané odstupy
závazná stavební čára

umístění garáže
varianta I

veřejná zeleň
ulice

dvojgaráž

zahrada

ochranná zeleň
předzahrádka

plocha pro aktivní
rekreaci a odpočinek

dvorek

soukromá zahrada

zahrada

zpevněná plocha

dvorek

zahrada

nezpevněné komunikace

dvorek

navržená zástavba
zahrada

ulice

dvorek

umístění garáže
varianty II a III

12064 m2

celková plocha: 20521 m2
pro zástavbu a dopravní
obsluhu navrženo cca 1,59 ha
zastávka autobusu
samoobsluha
pěší propojení

kulturní zařízení
a restaurace
Bezovka
stávající zeleň
k náhradě novou zelení
pěší propojení
k autobusové zastávce
a kulturnímu zařízení

vývařovna

pro veřejnou zeleň
navrženo celkem cca 0,31 ha

sklon střechy 40°
na levé straně ulice
zeleň částečně zakrývající
provoz vývařovny

sklon střechy 30°
na pravé straně ulice
předzahrádky
jako zeleň v uličním proﬁlu

pozn.:
K detailnímu návrhu řešení může
dojít až na základě zpřesnění zadání v dalším stupni
projektové přípravy, na základě podmínek vzešlých
z podrobných inženýrsko-geologických
průzkumů a zaměření.

projektant
Ing. arch. Michaela Štádlerová
atelier:
Na Míčance 2717/2g
160 00 Praha 6
spolupráce:
Bc. Jan Čech
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Územní studie
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2. np

1. np
1. np

- 2 nadzemní podlaží

- 1 nadzemní podlaží

- sklon střechy ~40°

- sklon střechy ~30°

pozn.:
K detailnímu návrhu řešení může
dojít až na základě zpřesnění zadání v dalším stupni
projektové přípravy, na základě podmínek vzešlých
z podrobných inženýrsko-geologických
průzkumů a zaměření.
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spolupráce:
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Jaroušek Rochová architekti
rodinný dům
Malá Lhota
realizace 2010
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Machar & Teichman
Dům se stodolou na Vysočině
Staré Bříště
realizace 2017
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příklady vhodného oplocení
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