
 
ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ   A5



pokoj 
1 lůžko

pokoj 
2 lůžka

byt pro 
1 osobu

byt pro 
2 osoby

celkem

2NP 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP
ks 6 18 4 8 36
m2 22,9 30,9 46,2 57,0 1 334
m2 5,6 5,6 5,6 179
m2 28,5 36,5 46,2 62,6 1 514

plocha  terasy
plocha  celkem

pokoje  a  byty  vel ikost

podlaží
počet celkem
plocha  bez terasy

Rozvojové  území A5 (domov důchodců) ‐ plocha  1635 m²
A5 celkem

m2 2 800 2 800

ks 62 62
m2 1 021 1 021
m2 1 075 1 075
ks 27 27

plocha  garáže  (včetně ramp)
počet garážových stání

technika, zázemí, komunikace

domov důchodců  (plocha  celkem tj. pokoje a byty, 
terapie, ordinace, společné prostory, jídelna)

počet lůžek



Rozvojová plocha A5 – domov důchodců 

Rozvojová plocha A5 tvoří nároží nové ulice a Koterovské. Pětipodlažní budova je v nadzemních 
podlažích rozdělena na část tzv. neveřejnou a veřejnou. Toto rozdělení kopíruje i přízemí objektu. Pod 
ubytovací částí jsou umístěny technické prostory s vjezdem do parkingů. V druhé části je velká vstupní 
hala s přístupem do zahrady a prostorné jídelny. U jídelny, která může být využívána i veřejností, je 
pouze výdejní část kuchyně, hlavní kuchyňské zázemí je situováno v suterénu objektu. Zde je i 
zásobovací dvůr a sociální zázemí zaměstnanců kuchyně. Příjezd dodávek zásobování je přes parking s 
kapacitou 28 stání plně pokrývající potřeby domova důchodců i jeho návštěvníků. Samostatný výtah ze 
suterénu ústí proti recepci v hale 1NP. Nadzemní podlaží domova dělí vložená komunikační hala do 
dvou částí. 

Ubytovací část ve čtyřech nadzemních podlažích má kapacitu 62 lůžek. Nabízí ubytování v pokojích s 
péčí (24 jednotek) a v samostatných bytech pro dvě i jednu osobu (12 bytů). Pokoje jsou obráceny do 
klidného vnitrobloku a mají lodžie. Směrem do ulice je před pokoji ubytovací části od úrovně 2NP vysoká 
hala s přístupovými ochozy do jednotlivých pokojů. Úroveň 2NP je jeden velký společenský prostor a 
tudy je veden i hlavní přístup ke komunikačnímu jádru bytů. Při vstupu na přístupový ochoz je vždy 
stanoviště zdravotní sestry, která má na starosti obytnou skupinu o počtu 12 obyvatel, respektive 6 v 
případě jednolůžkových pokojů na úrovni 2NP. Na všech úrovních ochozu je také společný prostor s 
kuchyňkou a jídelním koutem. Ochoz je v kontaktu s evakuačním výtahem, který obsluhuje celou 
ubytovací část. V běžném provozu jezdí mezi úrovní 2NP a 5NP. Pro sanitní vozy či v případě požáru 
staví i na 1NP, zaměstnanci ho mohou přes kartový systém používat i jako zásobovací a spojení do 
suterénu. 

Druhá část objektu je věnována „lékařskému domu“, v kterém jsou soustředěny ordinace lékařů, 
rehabilitace, vedení domova a zázemí jeho zaměstnanců. Také patra „lékařského domu“ mohou mít do 
vnitrobloku terasy společné pro všechny ubytované. 

Infrastruktura  

Přípojky objektu budou napojeny do tras inženýrských sítí vybudovaných v rámci projektu 4x4 
(rekonstrukce objektu B4). Výjimkou je přepad z retenční nádrže, který musí být z kapacitních důvodů 
odveden do stoky na druhé straně Koterovské ulice. Součástí objektu je umístění distribuční 
trafostanice.  

 





Rozvojová plocha: A5 (fáze 2)
Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka
asfaltová komunikace vně rozvoj.pl. m2 362 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
žulová kostka vně rozvoj.pl. m2 26 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl. m2 345 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 92 0 0
sadové úpravy vně rozvoj.pl. m2 0 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 271 0 0
stromy vně rozvoj.pl. ks 0 0 0
(nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks 3 0 0
kanalizace jednotná veřejná m´ 41 0 0

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

kanalizace splašková veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 8 0 0
areálová vnější m´ 0 0 0

kanalizace dešťová veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 21 0 0
areálová vnější m´ 21 0 0

retenční nádrž veřejná m3 0 0 0
rozvojové plochy m3 15 0 0

vodovod veřejný m´ 47 0 0
přípojky m´ 3 0 0

horkovod veřejný m´ 17 0 0
přípojky m´ 10 0 0
areálový vnější m´ 0 0 0

výměníková stanice hlavní ks 1 0 0
podružná ks 0 0 0

trafostanice distribuční ks 1 0 0
zákaznická ks 0 0 0

El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m´ 238 0 0 1)
uvnitř rozvoj.pl. m´ 0 0 0 1)

VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks 2 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.
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