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seznam příloh:
autorská zpráva
architektonická situace
katastrální situace
koordinační situace
půdorysy návrh
řezy návrh
pohledy návrh
vizualizace exteriér 3x
vizualizace interiér 1x
půdorysy a řezy stávající stav
pohledy stávající stav

AUTORSKÁ ZPRÁVA

zadání:
Bezbariérový přístup budovy úřadu zajistí osobní výtah, který obslouží i plánovanou půdní vestavbu. Z důvodu záplavového území
v blízkosti budovy úřadu bude navržen výtah obsluhující pouze nadzemní podlaží. Suterén neslouží veřejnosti a je přístupný
jednoramenným schodištěm. Bezbariérový vstup do zvýšeného přízemí bude zajištěn vyrovnávací rampou.
Půdní prostor bude sloužit jako zasedací místnost. Dále bude v půdním prostoru navrženo hygienické zázemí, prostor pro
odkládání oděvů a obuvi a případně úložné prostory (sklad nábytku).
Realizace přístavby výtahu a půdní vestavby znamená zásah do fasád a střešního pláště budovy. Součástí architektonické studie
je komplexní návrh nové obálky budovy včetně nového hlavního bezbariérového vstupu do budovy, přístavby výtahu, půdní
vestavby s případnými vikýři, kompletně nových fasád a střešní krytiny úřadu. V rámci nových fasád se počítá s doplněním tepelné
izolace.
poskytnuté podklady:
- projektová dokumentace stávajícího stavu
- projektová dokumentace hasičské zbrojnice a přístřešku technických služeb
- geodetické zaměření areálu
- prohlídka na místě
- konzultace se zadavatelem a zpracovateli ostatních záměrů v areálu
stávající stav:
Budova úřadu se nachází v řežské části obce Husinec. Jedná se o spodní část obce v blízkosti řeky Vltavy a jejího záplavového
území. Zástavba je zde převážně rezidenční v rodinných domech a viladomech s velkými zahradami.
Záměr řeší stavební úpravy stávající budovy obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 13 x10 m. Jedná se o zděnou stavbu o
jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích a s nevyužitou půdou. Krov je dřevěný vaznicový. Objekt byl v roce 2005 rozšířen
o jihozápadní část. Původní stanová střecha byla upravena na valbovou.
Objekt má plastová okna, omítané fasády a střechu z asfaltových šindelů na dřevěném bednění.
územní plán:
Obec Husinec má platný územní plán z roku 2010 od Kadlec K.K. Nusle. V době zpracování této studie bylo vyhlášeno veřejné
projednání nového územního plánu od studia Agora, doc. Ing. arch. Ivana Kaplana.
Dle platného územního plánu z roku 2010 se areál úřadu nachází ve funkční ploše OV:
Stavby veřejnému zájmu již sloužící, které jsou ve vlastnictví obce.
Podmínky prostorového uspořádání území
- plocha zeleně u nových ploch: min. 30 %
- podlažnost: U stávající i nové výstavby nepřesáhne výška staveb výšku okolní obytné či smíšené obytné zástavby, max. 2 NP.
Z hlediska funkčního využití je návrh půdní vestavby zasedací místnosti a přístavby výtahu přidruženou funkcí k funkci stavby stávající.
Prostorové podmínky jsou splněny (viz katastrální situace).
Návrh stavebních úprav je v souladu s územním plánem.
koncept návrhu:
Cílem návrhu je vytvořit svébytnou reprezentativní budovu radnice obce Husinec otevřenou všem jejím obyvatelům a jejich
aktivitám.
Základy architektonického řešení stojí na dispozičních možnostech budovy úřadu. Plánovanou přístavbu výtahové šachty je nutné
umístit v návaznosti na centrální chodbu a hlavní podestu schodiště, tedy k severovýchodní fasádě úřadu. To znamená orientaci
výtahové šachty do veřejného prostoru ulice U Radnice a její významnou pohledovou exponovanost. Dalším parametrem návrhu je
potřeba nového bezbariérového hlavního vstupu a překonání úrovně zvýšeného přízemí vyrovnávací rampou. Z uvedeného vyplývá,
že přístavba bude plnit jak funkci výtahu, tak hlavního vstupu a zároveň bude zajišťovat hlavní přísun denního světla do chodby a
schodiště.
Tím nabývá přístavba výtahové šachty na významu a její navýšení do podoby hodinové věže tomu odpovídá. Návrh hodinové
věže zároveň reaguje na absenci orientačního bodu v monotónním území obce s převažující rezidenční vilovou zástavbou. Umírněná
dominanta hodinové věže, která svojí výškou nepřesáhne hřeben střechy úřadu, zpřehlední a zjednoduší pohyb a orientaci v této
lokalitě.
Koncept nové obálky budovy spočívá ve sjednocení barevnosti a reliéfu fasád a v jemném odlišení nových částí (hodinová věž,
vikýře) od stávající budovy.

architektonické řešení:
Hmotové řešení tvoří obdélníková budova úřadu s valbovou střechou a hranolová hodinová věž se střechou plochou. Ve věži je
hlavní vstup do úřadu navazující na vyrovnávací rampu a prostorné schodiště. Do valbové roviny střechy úřadu vstupují tři vikýře a
sdružené střešní okno.
Materiálové a barevné řešení tvoří kombinace nových bílých omítek, stávajících bílých plastových oken, tmavě šedých
klempířských konstrukcí a rámů nových oken se zeleně tónovanými skly a červené pálené střešní tašky. V úrovni parteru doplňuje
barevnost úřadu světle šedý blok schodiště a vyrovnávací rampy z pohledového betonu spolu s tmavě šedým ocelovým zábradlím.
Omítané fasády jsou navrženy ve dvojím provedení. Hmota stávající části úřadu má navrženu tradiční fasádní omítku. Hodinová
věž s hlavním vstupem má navrženu dekorativní omítku s horizontálními drážkami. Stávající vstup bude zachován jako vedlejší
technický. Vystupující ostění bude demontováno, zachová se pouze betonové zastřešení vstupu, které bude opláštěno falcovaným
plechem.
dispoziční a prostorové řešení:
Hlavní část půdní vestavby tvoří zasedací místnost, ve které jsou navrženy dva prostorné vikýře a sdružené střešní okno. Zasedací
místnost je ohraničena vnitřní dělicí příčkou, obvodovými stěnami výšky 0,85 m, dvěma vikýři se světlou výškou 2,6 m a rovinou střechy
otevřenou do hřebene ve výšce 4,1 m. V prostoru jsou přiznané prvky krovové konstrukce, sloupky, vaznice a kleštiny.
Zbývající prostory podkroví tvoří stávající schodiště a chodba navazující v místě třetího spojovacího vikýře na přístavbu hodinové
věže s výtahem. V chodbě je navržena vestavná skříň s lavicí na odkládání kabátů a obuvi. Dále je zde navržena toaleta pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace, čajová kuchyňka a sklad nábytku.
Stávající prostory v suterénu, přízemí a patře obecního úřadu zůstávají dispozičně beze změny, pouze středová chodba bude
prodloužena do přístavby hodinové věže.
řešení interiéru:
Veškeré podlahy budou provedeny z keramických dlažeb. V zasedací místnosti, čajové kuchyni a chodbě bude provedena
velkoformátová bezespárá dlažba 600 x 600 mm.
V ostatních prostorech bude provedena dlažba a obklad standardního provedení a formátu 400 x 400 mm. Obklady stěn budou
provedeny do výše podhledu. Dělicí příčky a podhledy budou sádrokartonové. Malby stěn a stropů budou bílé. Stěny a podhledy v
zasedací místnosti budou obloženy dřevěnými bukovými deskami. Vnitřní parapety jsou navrženy dřevěné v bílé barvě. Střešní okna
jsou navržena dřevěná dekor buk. Okna vikýřů budou dřevohliníková v bílé barvě v interiéru a v tmavě šedé v exteriéru. Okna a
vstupní dveře hodinové věže tvoří strukturovaná prosklená fasáda z hliníkových profilů. Rámy budou z interiérové strany zabudovány
do obvodových konstrukcí a z exteriéru kryté zasklením. Nová hliníková okna a strukturovaná fasáda bude mít tónované zasklení
světle zelené barvy. Vnitřní dveře budou dřevěné bezfalcové do ocelových zárubní. Osvětlení bude řešeno v dalším stupni PD.
Žádoucí jsou jednoduchá světla v kombinaci kovu a skla v odstínech bílé, šedé, černé a zlaté barvy.
technické řešení:
Přístavba hodinové věže bude provedena jako samostatně stojící stavba oddilatovaná od stávající budovy úřadu. Veškeré spoje
budou provedeny s pružným uložením pro zamezení přenosu hluku a vibrací z provozu výtahu do budovy úřadu. Přístavba bude
založena na betonových pasech. Konstrukce stěn a stropů budou monolitické betonové. V rámci půdní vestavby bude provedena
nová konstrukce podlahy, úpravy krovu pro osazení trojice vikýřů a v prostoru půdy bude vybourán nevyužívaný komín. Předpokládá
se provedení nové podlahy na samostatné nosné konstrukci v místě stávajícího trámového stropu. Stávající stropní trámy tak
nebudou přitěžovány. Pro osazení vikýřů se předpokládá provedení nových kleštin v pozici nad stávajícími vaznicemi tak, aby bylo
umožněno provedení konstrukce vikýřů s plnohodnotnou světlou výškou.
Stávající budova úřadu bude zateplena v potřebné tloušťce dle průkazu ENB, který bude zpracován v další fázi PD. Zateplením
budou srovnány veškeré nerovnosti a odskoky na stávající fasádě. Bude provedena nová strukturovaná fasádní omítka a dekorativní
omítka v bílé barvě.
Klempířské výrobky, opláštění vikýřů a ploché střechy budou provedeny z falcovaného pozinkovaného plechu tmavě šedé barvy.
Střešní plášť bude proveden nový se zateplením. Zateplení bude provedeno kombinací mezikrokevního a nadkrokevního systému.
Hřeben střechy bude novou skladbou zvýšen maximálně o 30 cm. Krytina bude nová z keramických pálených tašek bobrovek.
V rámci stavebních úprav se počítá s osazením přípojkové skříně elektro na severozápadní fasádě vedle stávajícího vstupu. Skříň
bude v bílé barvě. Vytápění půdního prostoru se předpokládá stávajícím teplovodním centrálním systémem s radiátorovými topnými
tělesy. Půdní prostor bude vybaven klimatizací, venkovní jednotka může být umístěna na střechu pouze v místě spojovacího vikýře u
stěny hodinové věže. Jednotka nebude umisťována na taškovou krytinu ani na dva okenní vikýře.
koordinace s ostatními záměry:
V rámci projektové dokumentace hasičské zbrojnice došlo k úpravám přípojek inženýrských sítí. Výkres Koordinační situace
zobrazuje kolize stávajícího stavu a úprav pro hasičskou zbrojnici s návrhem bezbariérového vstupu do úřadu. Vzájemnou koordinací
obou záměrů dojde k finální upravené pozici inženýrských sítí a technického zařízení v areálu. Bude nutné pokácet stávající strom a
přesunout sdružený telegrafní sloup. Dále se zbourají ploty včetně zdi z betonových tvárnic u stávajícího parkoviště. Demontuje se
oplocení stanoviště nádob na komunální a tříděný odpad.
Více viz řešení záměru veřejného prostoru a hasičské zbrojnice.
závěr:
Uvedené předpoklady konstrukčního řešení budou prověřeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Výběr konkrétních výrobků, odstínů a dekorů bude proveden zpracovatelem studie v rámci výkonu autorského dozoru zpracování
navazujícího stupně projektové dokumentace.
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záměr zadavatele:
Záměrem zadavatele obce Husinec je zajištění bezbariérového přístupu do prostor obecního úřadu a využití stávající prostorné
půdy budovy pro setkávání obyvatel.
V areálu obecního úřadu jsou současně realizovány další dva záměry. Ve dvoře areálu obec plánuje dvě novostavby, hasičskou
zbrojnici dobrovolných hasičů a přístřešek pro technické služby obce. Druhý paralelní záměr spočívá v revitalizaci části uzavřeného
areálu na veřejný prostor.
Součástí studie stavebních úprav budovy obecního úřadu bude koordinace návrhu s ostatními dvěma záměry.

ul. U RADNICE

OÚ HUSINEC

TECHNICKÉ SLUŽBY
HUSINEC
GARÁŽE

TECHNICKÉ SLUŽBY
HUSINEC
PŘÍSTŘEŠEK

Legenda:
budovy
budovy plánované (související záměr)
vozovka / dvůr OÚ / parkovací stání
chodník / vstup do OÚ
zeleň
nové oplocení OÚ
vstup do budovy
vjezd do budovy
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HASIČSKÁ
ZBROJNICE

Legenda:
katastrální hranice
budovy - stávající stav
budovy - plánovaná výstavba
přístavba a zateplení OÚ
bezbariérový vstup OÚ
rozhraní dlažby

pozemek parc. č. st. 98
pozemek parc. č. st. 874
pozemek parc. č. 385/17

ul. U RADNICE

2 324 m²
318 m²
196 m²
1 810 m²
2 324 m²

3,50m

2,80m

6,00m

4,00m

724 m² (31,2 %)
153 m²
205 m²
103 m²
263 m²
737 m2 (31,7 %)
863 m2 (37,1 %)

14,20m

6,45m

1,50m

1,90m

2,40m

2,00m

OÚ návrh (výtah a zateplení):
technické služby garáže
technické služby přístřešek
hasičská zbrojnice

7,75m

3,00m

OÚ HUSINEC

10,20m

TECHNICKÉ SLUŽBY
HUSINEC
GARÁŽE
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HASIČSKÁ
ZBROJNICE

pilíř HUP

ul. U RADNICE

bezbariérový vstup návrh
(schodiště a rampa)

sloup 2x
NN a slaboproud

pilíř EI

sloup slaboproud

kontejner
na použitý textil

stanoviště nádob
na komunální a tříděný
odpad - návrh

vodoměr OÚ
plynoměr OÚ

stávající areálové oplocení,
betonové tvárnice

areálové rozvody pro HZ

splašková
jímka

vsakovací objekt

areálové pletivové oplocení

kašna

hlavní rozvaděč MÚ

vsakovací objekt
obvodová zeď
stanoviště nádob na odpad - návrh

retenční nádrž
závlaha zeleně

OÚ HUSINEC

areálový rozvod EI
pro přístřešek TS

stávající areálové oplocení,
betonové tvárnice
odtokový kanálek

TECHNICKÉ SLUŽBY
HUSINEC
PŘÍSTŘEŠEK

TECHNICKÉ SLUŽBY
HUSINEC
GARÁŽE

Inženýrské sítě veřejné / stávající trasy a přípojky:
elektro silnoproud
elektro slaboproud
kanalizace splašková
vodovod
plynovod
Inženýrské sítě has. zbrojnice / plánované trasy:
elektro silnoproud
elektro slaboproud
kanalizace splašková
kanalizace dešťová
vodovod
plynovod
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HASIČSKÁ
ZBROJNICE

Legenda:
katastrální hranice
stávající budovy
plánované budovy
přístavba a zateplení OÚ
vozovka / dvůr OÚ
chodník / parkoviště
nový vstup do OÚ
zeleň
nové oplocení OÚ
vstup
vjezd
strom
lavička
stojan na kolo

PŘÍZEMÍ

PATRO

08

PODKROVÍ

10

04

07

04

09

03

05

06

05

03

06

01
01
05

03

01

04

02

02

02

PODLAHOVÁ PLOCHA ZASEDACÍ MÍSTNOSTI:
UŽITNÁ PLOCHA ZAS. M. (VÝŠKA ≥ 2,1 m):

01 - ZÁDVEŘÍ / 02 - VÝTAH / 03 - CHODBA A SCHODIŠTĚ / 04 - SUTERÉN / 05 - WC /
06 - ČAJOVÁ KUCHYNĚ / 07 - PODATELNA / 08 - KANCELÁŘ / 09 - ZASEDACÍ
MÍSTNOST / 10 - KANCELÁŘ STAROSTY

01 - CHODBA A SCHODIŠTĚ / 02 - VÝTAH / 03 - KANCELÁŘ / 04 - ZASEDACÍ
MÍSTNOST A KNIHOVNA / 05 - SKLAD

74 m²
50 m²

01 - SCHODIŠTĚ A CHODBA / 02 - VÝTAH / 03 - WC A SPRCHA /
04 - ZASEDACÍ MÍSTNOST / 05 - ČAJOVÁ KUCHYNĚ / 06 - SKLAD NÁBYTKU
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Legenda:
stávající stav
návrh

+11,09

+11,09
+10,91

+10,49

+10,49

+9,32

+6,36

+6,36

+3,25

±0,00

-0,80

-2,45
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Legenda:
stávající stav
návrh

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

+11,09
+10,91

+9,32

±0,00

-0,80

POHLED JIHOZÁPADNÍ

poznámky:
Materiálové a barevné řešení tvoří kombinace nových bílých omítek, stávajících bílých plastových oken, tmavě šedých
klempířských konstrukcí a rámů nových oken se zeleně tónovanými skly a červené pálené střešní tašky. V úrovni parteru doplňuje
barevnost úřadu světle šedý blok schodiště a vyrovnávací rampy z pohledového betonu spolu s tmavě šedým ocelovým zábradlím.
Omítané fasády jsou navrženy ve dvojím provedení. Hmota stávající části úřadu má navrženu tradiční fasádní omítku. Hodinová
vež s hlavním vstupem má navrženu dekorativní omítku s horizontálními drážkami.
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PŮDORYS PŘÍZEMÍ

PŮDORYS PATRO

PŮDORYS PODKROVÍ
B

B

B

150 / 150 (PŘÍSTAVBA)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.09

1.10

Č. M.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

130 / 95 (PŘÍSTAVBA)

2.04

150 / 150 (PŘÍSTAVBA)

160 / 160 (PŮVODNÍ KROV)

1.08

1.07

NÁZEV
VSTUPNÍ PROSTOR, SCHODIŠTĚ
CHODBA
WC - PŘEDSÍŇ
WC - KABINA
WC - KABINA
KUCHYŇKA
KANCELÁŘ - VEŘEJNOST
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANCI
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ - STAROSTA
ZASEDACÍ MÍSTNOST

150 / 60

1.11

PLOCHA [m²]
5,87
7,35
2,82
1,51
1,50
7,25
5,61
12,21
20,57
20,54
19,91
105.14

S. V. [m]
2,26
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,82
2,82 / 2,66
2,90
2,90
2,73

PLOCHA [m²]
8,63
7,29
14,04
76,80
5,48
112,24

S. V. [m]
2,86
2,70
2,70
2,56 / 2,72
2,70

PLOCHA [m²]
7,81
109,21
117,02

S. V. [m]

100 / 130

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

3.02

Č. M.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

2 x 150 / 75

2.05
140 / 105 (PŮVODNÍ KROV)

1.06
1.02

1.01

2.01
2.03

A

3.01

2.02

NÁZEV
SCHODIŠTĚ
CHODBA
KANCELÁŘ
KNIHOVNA
SKLAD

160 / 160 (PŮVODNÍ KROV)

1.05

A

1.03

A
A

1.04

A

A
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

B

B

B

Č. M. NÁZEV
3.01 SCHODIŠTĚ
3.02 PŮDA

HUP

+10,790

150 / 60
130 / 95 (PŘÍSTAVBA)
140 / 105 (PŮVODNÍ KROV)

150 / 160

150 / 150 (PŘÍSTAVBA)
160 / 160 (PŮVODNÍ KROV)

150 / 150 (PŘÍSTAVBA)

150 / 150 (PŘÍSTAVBA)
160 / 160 (PŮVODNÍ KROV)

150 / 150 (PŘÍSTAVBA)
130 / 95 (PŘÍSTAVBA)

160 / 160 (PŮVODNÍ KROV)
160 / 160 (PŮVODNÍ KROV)
140 / 105 (PŮVODNÍ KROV)

2 x 150 / 75
100 / 130

100 / 130
+6,360

+6,360

+4,810

+3,250

+1,790

±0,000
-0,830

-1,030

-0,830

-2,450
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
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