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ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ   A1-A4
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Rozvojové  území A1‐A4 ‐ plocha  2522 m²
A1 A2 A3 A4 garáž celkem

m2 1 696 28 28 1 752
m2 2 149 1 590 3 739
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m2 750 750 1 500
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Rozvojová plocha A1-A4 

Zástavbu rozvojové plochy tvoří objekty A1-A4 spojené podzemním parkingem. Na nároží je 
pětipodlažní administrativní objekt A1 s vysokou vstupní halou umístěnou podél ulice Slovanská alej. 
Následují dva bytové domy A2, A3 a do malého náměstí se obrací nároží další administrativní budovy 
A4. Ve vnitrobloku je ukryt supermarket. Vjezd do parkingu je z nové ulice napojené na Koterovskou. 
Kapacita podzemních parkingů činí 151 míst. První podzemní podlaží je věnováno veřejnému parkování 
příslušnému obchodní jednotce (malý supermarket – cca 1000m2). Další podlaží (2PP a 3PP) jsou již 
neveřejná a parkovací místa jsou vyhrazena kancelářím a bytům nadzemních podlaží. Jednotlivá patra 
podzemních parkingů spojuje rampa. Do úrovně 2PP může být vjezd omezen kontrolní závorou, běžný 
návštěvník tak nebude moci vjet do vymezené neveřejné části spodních podlaží. Patra parkingů jsou s 
nadzemní částí propojena komunikačními jádry s výtahy a schodišti. V úrovni 1PP určeném 
návštěvníkům zastavuje pouze dvojice výtahů pod objektem A1. Další výtahy toto veřejné patro pouze 
projíždějí a ve spodních podlažích jsou přístupné přes kartový systém. Dvojice výtahů pod objektem A1 
vyváží zákazníky supermarketu přímo před jeho vstup. Stejné výtahy používají i uživatelé objektu A1 a v 
úrovni 1NP „přestupují“ přes vstupní halu administrativní části do samostatných výtahů. Obdobně je 
řešen i výtah pod administrativou A4. Také zde je „přestupní“ stanice vstupní haly a je tak zajištěna 
kontrola vstupu návštěvníků do budovy. 

Supermarket má vstup z úrovně ulice v budově A1. Vstup je zapuštěn pod obrys nadzemních podlaží a 
otvírá se do jižního předprostoru při Slovanské aleji. Právě do tohoto vstupu ústí zmiňovaná dvojice 
výtahů umožňující cestu s nákupním vozíkem. Prodejna je ukryta za frontou menších obchodních 
jednotek a vstupů do objektů A2, A3, A4. Od nich je oddělena stěnou s jedním únikovým propojením. 
Zásobování je vedeno přes zásobovací dvůr, součást objektu A4. Odtud je také samostatný vstup 
zaměstnanců prodejny kontrolovaný ostrahou společnou s kontrolou vjezdu do parkingů. Šatny 
zaměstnanců a kanceláře jsou vloženy do mezipatra spolu s nezbytnou technikou. Další část strojoven 
se nachází vedle sjezdové rampy a je přístupná samostatným schodištěm. Konstrukční výška prostoru 
prodejny a zásobovacího dvoru je 5,94 metrů a umožňuje vložení zmiňovaného mezipatra. Střecha 
prodejny je jako většina střech nových objektů řešena jako zelená a je prolomena světlíkem 
propouštějícím světlo do obchodních prostor. Využívána může být jako společná zahrada přilehlých 
objektů s tím, že u bytových jednotek s přímým přístupem na tuto plochu je část vyhrazena jako 
soukromá terasa. Prodejna je v návrhu integrální součástí developmentu rozvojové plochy a její 
umístění, ukrytí ve vnitrobloku, ponechává uličnímu parteru možnost zůstat živým a atraktivním v celém 
průběhu ulice. 

Infrastruktura  

Výstavba objektu A1 přeruší trasu horkovodu a kanalizace. Proto musí být již v této době provedeno 
přepojení objektu vojenské ubytovny na novou trasu horkovodu a pod Slovanskou alejí provedena nová 
přípojka kanalizace. Horkovod před objekty A1, A2, A3, A4 propojí stávající trasu v ulici Slovanská alej 
s novou částí trasy vybudovanou pro připojení objektu B4. Pod chodníkem okolo plochy H (vojenská 
ubytovna) projde zokruhování vodovodu až k nároží rozvojové plochy A5, kde se spojí se zakončením 
nově položeného řadu. 

 









Rozvojová plocha: A1-A4 (fáze 3)
Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka
asfaltová komunikace vně rozvoj.pl. m2 210 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
žulová kostka vně rozvoj.pl. m2 575 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl. m2 555 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
sadové úpravy vně rozvoj.pl. m2 0 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
stromy vně rozvoj.pl. ks 5 0 0
(nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks 0 0 0
kanalizace jednotná veřejná m´ 119 0 0

přípojky m´ 0 0 0
areálová vnější m´ 0 0 0

kanalizace splašková veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 34 0 0
areálová vnější m´ 0 0 0

kanalizace dešťová veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 24 0 0
areálová vnější m´ 16 0 0

retenční nádrž veřejná m3 0 0 0
rozvojové plochy m3 30 0 0

vodovod veřejný m´ 390 0 0
přípojky m´ 11 0 0

horkovod veřejný m´ 155 0 0
přípojky m´ 12 0 0
areálový vnější m´ 0 0 0

výměníková stanice hlavní ks 2 0 0
podružná ks 2 0 0

trafostanice distribuční ks 0 0 0
zákaznická ks 2 0 0

El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m´ 166 0 0 1)
uvnitř rozvoj.pl. m´ 0 0 0 1)

VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks 3 0 0 2)
uvnitř rozvoj.pl. ks 0 0 0 2)

1) Položka uvádí délku el. koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně 
VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace.
2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.


	00-Identifikační údaje
	02-Seznam dokumentace
	01-Technická zpráva
	prehled_dokumentace
	03-Obsahy_odevzdanych_dokumentaci
	H04.1-Rozvoj_A1-A4
	H04.2-Rozvoj_A1-A4
	H04.3-Rozvoj_A1-A4
	H04.4-Rozvoj_A1-A4
	H04.5-Rozvoj_A1-A4

