Propojení se zahradou odpovídá také materiálové pojetí fasád obou již popsaných domů. Zatímco u objektu I
se jedná o splynutí s prostředím, objekt II tak spíše přítomnost zahrady signalizuje do prostoru ulice.
Objekt III . - dvoupodlažní dům s celkem šesti dvoupokojovými startovacími byty, obchodem a podzemním
parkováním, navržený v místě stávajícího objektu s hospodou. Na jedné straně vymezuje ulici Výpusta, na druhé
nově vzniklou pěší zónu, spojující severní a jižní část řešené lokality. Pěší zóna s vodním prvkem je skrze dům z
ulice přístupná dvěma průchody, které rovněž zprostředkovávají vstupy k bytům, do pronajímatelného prostoru
a podzemních garáží.
Nad podzemní garáží vzniká náměstí s již zmíněnou pěší zónou a kamennou zídkou odděleným parkovištěm pro
návštěvníky objektů a jejich občanské vybavenosti. Vytvořením tohoto volného prostoru dojde mj. k „odhalení“
historického domku č. p. 87 (objekt IV.) a jeho začlenění do urbanistické kompozice.
Při jeho rekonstrukci navrhujeme vytvořit také repliku předpokládaného původního interiéru bytu, a ten,
doplněný o informace a dobové materiály, zpřístupnit veřejnosti. V prostorech chlévů vytvořit malý výstavní
prostor a zázemí tohoto nově vniklého infocentra.
Při dočasném vyloučení parkování se na prostranství náměstí mohou konat lokální akce, vánoční trhy apod.
Nedílnou součástí celkového řešení je také úprava křižovatky a její transformace ve sdílený jednoúrovňový
dopravní prostor (více viz. Dopravní řešení níže)

MATERIÁLY A TYPY POVRCHŮ
ANOTACE
Návrh úpravy části obce Želechovice (s původní hospodou, pekařskou dílnou a intaktně zachovaným domkem z
19. století) a její přeměna na plnohodnotnou součást širšího centra obce s převažující funkcí bydlení,
přiměřeným rozsahem občanské vybavenosti a veřejnými a poloveřejným plochami pro odpočinek a setkávání.
Návrh respektuje původní urbanistickou strukturu, zároveň se snaží ji obohatit o prvky městského charakteru
pro vytvoření příjemného a velkorysého místa pro život.

Povrch nově řešené křižovatky je navržen ze silničního dilatovaného betonu, nájezdy ze žulových kostek.
Rozšířený chodník na severní straně křižovatky včetně třech krytých parkovacích stání vydlážděn kostkami.
Pojížděná část křižovatky bude vyznačena zapuštěnými žulovými obrubníky a zvýrazněna sloupky. Příjezd
k objektu I. bude pojat betonovou dlažbou. Komunikace ve vnitrobloku objektu III. včetně parkovacích stání
budou vydlážděny štípanou žulovou kostkou. Chodníky kolem objektu III. jsou navrženy z betonové dlažby
většího formátu, stejného materiálu bude použito i pro venkovní schodiště. Zídka oddělující parkoviště od pěší
zóny bude vyzděna z kamene na cementovou maltu, na jižním konci upravena k sezení. Nově zřízený chodník
na západní straně ul. Výpusta bude upraven betonovou dlažbou.

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Srdcem navrhované kompozice je dvojice domů se startovacími byty a komunitní kavárnou (objekt II.), která
nahrazuje původní objekty s pekařskou dílnou a dvorkem. Nový objekt zprostředkovává komunikaci prostoru
ulice a zahrady a tím i všech ostatních objektů. Zachovalé torzo pece, respektive jejíž čelní zeď, zakomponovaná
dle zadání v interiéru komunitního prostoru, propůjčuje místu charakter a jedinečnou atmosféru. Zeď je
ponechána na původním místě, pouze o několik desítek centimetrů vyzvednuta v souvislosti s prací s terénem.
Je tak viditelná nejen z vnitřku kavárny, ale také přímo z ulice průhledem skrze prosklenou část fasády.
Svým objemovým řešením objekt reaguje na tradiční venkovské uliční uspořádání, z pohledu dispozičního
uspořádání se však jedná o dvojici bytových domů, obsahujících mimo již zmíněnou občanskou vybavenost
celkem osm bytů a tři parkovací místa.

MOBILIÁŘ

Objekt I . - dům s byty pro seniory umístěný na zahradě, odcloněné od hlavní cesty řadou rodinných domů a
objektem II, je navržen jako dvojpodlažní zčásti pavlačový dům pavilonového charakteru s malometrážními byty
uspořádanými vedle sebe ve dvou křídlech, propojených schodišťovou halou s výtahem. Polosoukromý
charakter komunitní zahrady dovoluje při současném zachování pocitu bezpečí jistou zvýšenou prostupnost
domu a maximální propojení vnitřních prostor i jednotlivých bytů s venkovním prostorem.
Mimo celkem deseti bytů 1+kk a deseti 2+kk a technické zázemí se zde nachází letní společenská místnost s
krbem, společná WC a místnost pro praní a sušení prádla tak, aby každý jednotlivý obyvatel domu nemusel mít
v bytě pračku.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Podél jižní fasády objektu I. budou instalovány lavičky. V komunitní zahradě a v soukromých zahrádkách na
západní straně mohou být umístěny přenosná dřevěný mobiliář. Lavičky budou také umístěny kolem dětského
hřiště ve vnitřním dvorku objektu II. Při vstupu do kavárny v objektu II. a u autobusové zastávky na ul. Výpusta
navrhujeme umístění stojanů na kola. Křižovatka bude osvětlena třemi sloupy veřejného osvětlení. K osvětlení
uličky mezi domy objektu II., prostoru vstupu do kavárny a dětského hřiště bude použito uličních lamp. Stejná
lampa se objeví také v jižní části pěší zóny.

Návrh předpokládá demolici následujících objektů:
- objekt č.p. 6 na pozemku p. č. 710
- domek č.p. 7 na pozemku p. č. 712
- bývalá hospoda č.p. 90 na pozemku p. č. 310

ZELEŇ
Na pozemku s objektem I. (dům pro seniory) vzniká příjemný chráněný prostor určený pro obyvatele bytů.
Hlavní kompoziční zásadou je vytvoření univerzálně využitelného prostoru s nenáročnými sadovými úpravami.
Ty využívají prvků typických pro zdejší osídlení – ovocný sad a květnaté louky kombinované s pravidelně
sečeným pobytovým trávníkem. Úpravy jsou navrženy tak, aby obyvatelé domu byly v co nejtěsnějším spojení
se zahradou. Na východy z bytů navazují plochy s lavičkami, kde je možné potkat se se sousedy nebo jenom tak
odpočívat. Pokud budou mít obyvatele domu zájem, mohou si vypěstovat nějaké květiny či bylinky ve větších
mobilních nádobách umístěných u vchodů do bytů nebo na záhoncích.
Pravidelný rastr stromů může být vysázen z klasických produkčních dřevin (jabloň, hruška, švestka, třešeň,
meruňka, broskev, ořech) nebo z okrasných jabloní, které navodí atmosféru sadu. Koruny stromů také zakryjí
nevzhledné zadní fasády sousedních objektů a jejich dvory. Část travnaté plochy bude oseta osivem tzv.
„květnatých luk“, takže zde pokvetou tradiční luční květiny jako např. kopretiny, zvonky, kohoutky apod. Větší
plocha však musí být pravidelně sečena, aby zde mohli obyvatelé trávit svůj volný čas (volně rozmístěný mobiliář
na sezení pod stromy).
U západní fasády domu vzniknou venkovní pokoje navazující na přízemní byty. Pro větší soukromí mohou být
odděleny stříhaným živým plotem (z habru nebo ptačího zobu). V rámci těchto „pokojíčků“ si zde obyvatelé dle
svých možností a zájmu budou pěstovat květiny či bylinky.
Část pozemku za komunitním kavárnou je vyčleněna pro hry dětí. Navazuje na krytou venkovní zahrádku
kavárny. Oválný chodník umožní malým dětem jízdu na odrážedle a na pískovišti si mohou „upéct“ bábovky.
Jako připomínka místa zde bude postavena stylizovaná malá pec, která odkáže na dřívější náplň objektu.
Případné další hrací objekty by měly být spíše přírodního charakteru s použitím dřevěných prvků.
Od sousedních pozemků bude tato část odcloněna skupinou celoročně zajímavých keřů – květem, podzimním
zbarvením nebo zajímavou strukturou větví či plodů (šeřík, kalina, zlatice, svída, pustoryl apod.). Solitérně
rostoucí stromy (okrasná hrušeň, třešeň nebo babyka) uzavřou pozemek ze severu.

Originálním prvkem této zahrady pak budou zrenovované nádoby na těsto, které budou sloužit jako velké
mobilní květináče na zeleň.

Zeleň v jižní části řešeného území bude zastoupena dvěma většími solitérními stromy (lípa, javor) a to u objektu
IV. a u autobusové zastávky.
Inspirační fotografie – květnatá louka a její kontrast s pravidelně sekaným pobytovým trávníkem
a možné řešení pěšiny z mlatového povrchu
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, DOPRAVA V KLIDU
Podstatným bodem navrhovaného řešení je výrazné zklidnění a zpomalení dopravního provozu na křižovatce
Podřevnická-Přílucká-Výpusta. Rychlost na křižovatce bude omezena svislým dopravním značením na 30 km/h
a zvýšením vozovky na úroveň chodníků. Zpomalovací nájezdy budou zvýrazněny vydlážděním žulovou kostkou.
Zvýšený sdílený dopravní prostor bude tvořen silničním betonem s dilatacemi. Jízdní pruhy budou v místě
sdíleného dopravního prostoru zúženy na min. šířku. Tvar křižovatky bude upraven tak, aby připojovaná ul.
Přílucká byla co možná nejvíce kolmo zaústěna do hlavní komunikace Podřevnické-Výpusty. Chodníky budou
vydlážděny a jízdní prostor kromě druhu povrchu zvýrazněn také žulovými sloupky – pacholaty. Sdílený dopravní
prostor musí být dostatečně osvětlen sloupy veřejného osvětlení. Pro přístup k parkovacím místům bude
severojižním směrem vytvořena na pozemku p. č. 299 nová jednosměrná komunikace s vjezdem z ul. Přílucké
a zaústěná do bezejmenné okružní uličky na p. č. 299.
Zastávka autobusové dopravy na p. č. 299 bude přemístěna o cca 11 metrů jižněji a v místě stávajícího vjezdu
na tento pozemek bude vytvořen přechod pro chodce vyznačený vodorovným i svislým dopravním značením a
dostatečně osvětlen lampou veřejného osvětlení.
Parkování bude řešeno na pozemku p. č. 299 a p. č. 310 u objektu III. Na povrchu pozemku p. č. 310 bude
umístěno 10 parkovacích míst včetně 1 místa pro osobu s omezením pohybu. Další dvě povrchová parkovací
místa budou umístěna podélným stáním na pozemku p. č. 299 u autobusové zastávky. 22 parkovacích stání
určené pro rezidenty budovaných objektů je navrženo v podzemní garáži na pozemku p. č. 310. Tato parkovací
místa jsou přístupná pomocí autovýtahu. Pro obyvatele objektu II. jsou určena 3 krytá parkovací místa na
pozemku p. č. 712. Celkem je tedy vytvořeno 37 parkovacích míst. Po plánovaném vykoupení stodoly bez č.p.
stojící na pozemku p. č. 306 se počet povrchových parkovacích míst může dále zvýšit.

Vjezd a výjezd do parkovacího stání č. 16
ETAPIZACE VÝSTAVBY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Pro zachování funkční soběstačnosti jednotlivých etap se jeví nejvýhodnější následující postup:
Etapa A – vybudování objektu III. včetně podzemní garáže, přeložek sítí (plyn, sloup NN) a úpravy křižovatky
Etapa B – vybudování objektu I. vč. přeložky vodovodu LT 200 a zbudování nové kanalizační přípojky do severní
části ul. Přílucké
Etapa C – vybudování objektu II.

Vjezd a výjezd do parkovacího stání č. 17

