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Areál obecního úřadu má rozměry cca 50 x 45 m a tvoří jej tři budovy, obecní úřad, garáže sloužící nyní pro parkování techniky sboru
dobrovolných hasičů a bývalá budova vodárny, která bude odstraněna a na jejím místě bude postavena hasičská zbrojnice. Projekt výstavby
hasičské zbrojnice a přístřešku technických služeb počítá se zachováním stávajícího areálu a vjezdu.
Budova úřadu je architektonicky nevýrazná průměrná stavba, z veřejného prostoru z velké části zakrytá vzrostlou Tůjí (zerav obrovský), která se
místy domu přímo dotýká a větve sahají až nad střechu a do telegrafního vedení. Budova je přístupná veřejnosti pouze svým východním nárožím,
kde je vstup do objektu situovaný v bezprostřední blízkosti stanoviště nádob na komunální a tříděný odpad.
Areál je ohraničen z východní strany veřejnou komunikací - ulicí U Radnice - a z ostatních stran sousedí s oplocenými pozemky rodinných domů.
Oplocení severní a části západní hranice je zděné z betonových tvarovek. Jižní a zbytek západní hranice je oplocen pletivem do ocelových
sloupků. Východní hranice areálu sdílená s veřejnou komunikací je částečně tvořena plotem se zděnou podezdívkou a sloupky s drátěnou výplní
a s vjezdovou bránou. Druhou část tvoří parkoviště pro 6 osobních vozidel, které je od uzavřené části areálu odděleno zděným oplocením
z betonových tvarovek.
Budova úřadu je tak situována téměř výhradně v uzavřené části areálu a veřejně přístupné plochy mají výhradně dopravní charakter. V areálu
není jediná lavička nebo místo pro spočinutí nebo setkávání obyvatel obce. Tento stav neodpovídá charakteru a významu budovy a místa
obecního úřadu.

Ulici U Radnice tvoří obousměrná místní komunikace šířky cca 8 m, kdy samotná asfaltová vozovka má šířku cca 4 m. Obě krajnice tvoří
pásy zeleně přerušené sjezdy a vstupy na pozemky rodinných domů. V místech, kde je krajnice využívána pro podélné parkování vozidel, je zeleň
ve špatném stavu, případně je nahrazena štěrkem. Pěší se v ulici pohybují výhradně po vozovce. V ulici se nacházejí sloupy nadzemního
telegrafního vedení a lampy veřejného osvětlení.

Paralelně s touto architektonickou studií na úpravu parteru obecního úřadu vzniká studie stavebních úprav budovy obecního úřadu pro
zajištění bezbariérového přístupu. Obě studie jsou vypracovány ve vzájemné koordinaci.
Stavební úpravy exteriéru budovy úřadu spočívají přednostně v přístavbě hodinové věže a schodiště s vyrovnávací rampou u východní
a jižní fasády. V přístavbě bude zřízen nový hlavní vstup do úřadu.

Návrh revitalizace areálu obecního úřadu si klade za cíl proměnit stávající uzavřený areál OÚ z čistě technického zázemí obhospodařujícího
téměř výhradně jen chod obce na areál otevřený veřejnosti s budovou radnice tvořící decentní dominantu ve středu areálu a lokalitě spodní
Řeže.
Hlavním nástrojem k dosažení uvedeného cíle je posunutí uličního oplocení při východní hranici areálu až na úroveň dvorní západní fasády
úřadu. Tím dojde k rozdělení areálu obecního úřadu přibližně na dvě poloviny. Otevřená východní část bude pro veřejnost a uzavřená západní
část bude sloužit technickému zázemí obce (technická četa a hasiči). Veřejná část areálu tak bude výrazně propojená s uličním prostranstvím,
čímž vznikne volně přístupný prostor s charakterem malého náměstí s plochami zeleně městského parkového charakteru a budovou úřadu ve
svém středu.

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.

Architektonická studie řeší revitalizaci areálu obecního úřadu obce Husinec-Řež a přilehlé části komunikace U Radnice. Cílem revitalizace je
v areálu obecního úřadu vytvořit veřejné prostranství a zeleň využitelné občany obce. Součástí studie je řešení návazností na další plánované
úpravy areálu.

V současné době je téměř celá část areálu oplocena a veřejnosti uzavřena. Slouží sboru obecních dobrovolných hasičů a technické četě
obce. Plně veřejně přístupná je pouze budova úřadu, parkoviště osobních vozidel a stanoviště nádob na komunální a tříděný odpad.
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 záměr spočívá v zajištění bezbariérového přístupu do prostor obecního úřadu
a využití stávající půdy budovy pro setkávání obyvatel.

lokalita
Obec Husinec se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, na pravém břehu Vltavy severně od Prahy. Žije zde přibližně 1 500
obyvatel. Obec má dvě místní části, Husinec a Řež, které dohromady tvoří jediné katastrální území Husinec u Řeže. Vesnice Husinec leží východně
od Řeže. Většina zástavby obce Husinec i její obecní úřad jsou dnes na území Řeže. V severní části Řeže je v údolí areál ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav
jaderného výzkumu) se sídlem celé řady vědeckých a inženýrských institucí a společností. K němu vede lávka od železniční zastávky Řež. V Řeži je
i pošta a kaple svatého Václava. Východní část území obce zaujímá kamenolom Klecany.
Obec trpí nedostatkem veřejných a shromažďovacích ploch. Kromě fotbalového hřiště využívají občané ke shromažďování plochu malého
parkoviště u hotelu Egida a vedle hlavní ulice. Dále má obec nedostatek veřejné zeleně s rekreačním potenciálem. Přestože se na území obce
nachází les, tak jeho velká část je soukromá ve vlastnictví společnosti ÚJV Řež. Významnou přírodní dominantu tvoří řeka Vltava a skály na jejím
protějším břehu. Jejich rekreační využití na území obce je však omezeno pouze na její pravý břeh, který svým charakterem a vedenou
cyklostezkou nabízí spíše aktivní rekreaci zaměřenou na vycházky a cyklistiku. V podstatě jediným místem pro pasivní rekreaci v přírodě nabízí obcí
nově zřízený grill point na břehu husinecké části obce a místo u skalního masivu „Skalka u přívozu” zvaného Modrák.
Areál obecního úřadu se nachází v řežské části obce. 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.

Areál obecního úřadu se dle platného územního plánu nachází ve funkční ploše OV:
6.2.4. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (OV)
Hlavní využití
Stavby veřejnému zájmu již sloužící, které jsou ve vlastnictví obce.
• stavby pro veřejnou správu (obecní úřad s pozemkem)
• stavby pro školství (základní škola a mateřská škola s pozemkem)
• stavby pro veřejně přístupný sport (fotbalové hřiště + šatny, koupaliště)
• stavby pro ochranu obyvatelstva (požární zbrojnice v Husinci)
• stavby pro kulturu (společenský dům – v návrhu)
Přípustné využití
• odstavná a parkovací stání
• komunikace místní, účelové a pěší
• sítě a zařízení technické infrastruktury
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
Ulice U Radnice se dle platného územního plánu nachází ve funkční ploše VP:
6.2.8. Veřejná prostranství – místní komunikace (VP)
Hlavní využití
Komunikace v rámci veřejně přístupných ploch
Přípustné využití
• plocha komunikace
• svahy, náspy, zářezy se zelení,
• parkovací a odstavné plochy
• instalace reklamních panelů
• sítě a zařízení technické infrastruktury
Podmínky prostorového uspořádání území
• Nestanoveny.
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Z hlediska funkčního využití se návrhem revitalizace areálu obecního úřadu nemění stávající funkční využití (stavby pro veřejnou správu (obecní
úřad s pozemkem).

Areál a budova úřadu se nachází na pozemcích parc. č. 385/17 a parc. č. stavby 98 (úřad) a 874 (garáže) ve vlastnictví obce Husinec.
Komunikace U Radnice leží na pozemku parc. č. 385/1 taktéž ve vlastnictví obce Husinec.

Kolem budovy úřadu vzniknou tři vzájemně navazující veřejné plochy.
Uliční prostranství s vozovkou, chodníky a plochami pro parkování před východním průčelím. Severní park ohraničený budovou úřadu, novou
hasičskou zbrojnicí a přesunutým stanovištěm nádob na odpad u severní hranice areálu. Jižní parčík se stávající kamennou kašnou bude
vymezený opravenou budovou garáží, novým zděným oplocením jižní hranice areálu a vjezdem do technické části areálu spolu s vyrovnávací
rampou pro bezbariérový vstup do zvýšeného přízemí budovy úřadu.
Vozovka a parkovací stání vozidel jsou dispozičně, materiálově a úrovňově řešeny tak, aby v případě vyparkování vozidel tvořily nedílnou a plně
využitelnou část veřejného prostranství.

Převažujícím materiálem revitalizace areálu je kámen, který je s ohledem na kamenolom Klecany, ležící na území obce, typickou lokální
surovinou. Zpevněné plochy jsou řešeny dlažbou ve dvou vzorech a velikostech podle charakteru a účelu užívání.
Vozovka v ulici U Radnice a vjezd do technické části areálu jsou navrženy pro pojezd hasičskou technikou ze štípaných šedých žulových
dlažebních kostek 15 / 17 cm kladených do betonu v řádkovém vzoru. Severní parkoviště a sjezdy na okolní pozemky jsou navrženy ze štípaných
šedých žulových dlažebních kostek 8 / 10 cm kladených do betonu v řádkovém vzoru. Obvod plochy dlážděné řádkovým vzorem bude zpevněn
žulovým krajníkem K3 13 x 20 / 30 - 80 cm uloženým do betonového lože. Krajník bude tvořit obrubu mezi vozovkou a chodníkem výšky 4 cm.
Chodníky podél vozovky, vstupu do úřadu a na okolní pozemky jsou navrženy ze štípaných šedých žulových dlažebních kostek 8 / 10 cm
kladených do pískového lože v kroužkovém vzoru.
Jižní parkoviště je navrženo ze zatravňovací betonové dlažby Best - Akvalines Colormix Brilant 15 / 12 x 30 x 8 cm (barva standard). Jedná se
o dlažbu vytvářející pruhy dlažby střídající se s pruhy zeleně. Obvod plochy dlážděné zatravňovací dlažbou bude zpevněn žulovým krajníkem K3
13 x 20 / 30 - 80 cm kladených do betonového lože. Krajník bude tvořit obrubu mezi parkovištěm a chodníkem/trávníkem výšky 4 cm. Krajník
použitý jako vymezení jednotlivých parkovacích stání a jako předěl mezi parkovištěm a vozovkou bude kladen do betonového lože v úrovni
chodníku.

Severní park je vymezený z jižní strany budovou úřadu, ze západu hasičskou zbrojnicí, ze severu stanovištěm nádob na odpad a z východu
chodníkem, parkovacími stáními a ulicí U Radnice. Park tvoří obdélníková travnatá plocha ohraničená mlatovou cestou s lavičkami.
V zatravněné ploše jsou navrženy dva vzrostlé stromy a tři stromy se střední korunou navazující na trojici stejných stromů navržených ve zpevněné
ploše chodníku. Do travnaté plochy bude osazena dvojice hranolů z masivního dřeva pro posezení.
Jižní park je vymezený z jižní strany novým plným oplocením areálu, ze západu opravenou budovou garáží, ze severu vjezdem do technické
části areálu a z východu parkovacími stáními a ulicí U Radnice. Park tvoří zatravněná plocha a mlatová cesta s lavičkami podél západní fasády
budovy garáží. V zatravněné ploše je stávající kamenná kašna a bude osazen jeden vzrostlý strom.
Rozhraní ploch oddělující trávníky od mlatových cest je navrženo z pásové oceli 8 / 100 mm s navařenými roxory a kladené do betonového lože.
Rozhraní ploch oddělující trávník od dlážděných chodníků je navrženo z žulových krajníků K3 13 x 20 / 30 - 80 cm kladených do betonového lože
v úrovni chodníku.
Vedle parkových ploch je navržena výsadba stromů s nízkou korunou ve zpevněných plochách pro pěší - před vstupem do úřadu a mezi
severním parkovištěm a stanovištěm nádob na odpad, kde vytvoří spolu se stromy v travnaté ploše krátké stromořadí, které oddělí stavbu
odpadového hospodářství od veřejného prostranství. Dále bude proveden trávník a keře na východní krajnici ulice U Radnice.

Dřevěné lamelové obložení obou novostaveb bude zachováno, střední zvýšená část hasičské zbrojnice bude provedena dle studie
ing. arch. Geiera z falcovaného plechu. Přístřešek technických služeb bude dřevěnými lamelami obložen z vnější strany plus v části uzavřené
místnosti nad úrovní navazující zdi přístřešku. Střešní krytina a boky konstrukce střešního pláště přístřešku budou z falcovaného plechu. Okna
hasičské zbrojnice budou hliníková se zasklením v zeleném tónování a stejného typu jako nové okenní výplně budovy úřadu.
Stávající objekt garáží bude rekonstruován. Výsledné dispoziční řešení vzejde z definitivního zadání vedení obce a pracovníků technických
služeb. Materiálové a barevné řešení obálky budovy bude vycházet z návrhu ing. arch. Geiera. Východní část budovy (jedno pole), která
vstupuje do veřejného prostranství bude obložena dřevěnými lamelami. Střešní krytina bude provedena z falcovaného plechu. Zámečnické
a klempířské konstrukce budou provedeny z obdobného materiálu a ve stejném odstínu jako dřevěný obklad. Okna budou stejného typu
a zasklení jako na hasičské zbrojnici s přihlédnutím k podmínkám vnitřního prostředí. Zbytek fasád bude omítaný v odstínu dřevěného obkladu.
Dřevěný obklad bude proveden v šedém odstínu. Střešní falcované krytiny a klempířské konstrukce všech tří objektů budou provedeny v tmavě
šedém odstínu dle nových vikýřů a klempířských konstrukcí na rekonstruované budově obecního úřadu.

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. Realizace rampy pro bezbariérový vstup do budovy úřadu si vyžádá stavební úpravy stávající podzemní splaškové jímky.

Navržené úpravy části ulice K Radnici vydlážděním je vhodné realizovat v celé délce ulice. Spolu s tím doporučuji přeložit stávající nadzemní
telegrafní vedení z dřevěných sloupů pod zem a osadit nové sloupy veřejného osvětlení. Dále doporučuji zvážit realizaci chodníku při jižním okraji
ulice v místě stávajícího zatravněného pásu.

Realizace jednotlivých záměrů se předpokládá po etapách. Optimální etapizace bude předmětem navazujících stupňů projektových
dokumentací. Nad jednotlivými vysoutěženými zpracovateli navazujících projektových stupňů musí fungovat jednotná supervize, která zajistí
dosažení navrženého jednotného architektonického řešení areálu.
Uvedená technická řešení zpevněných ploch, oplocení atd. budou prověřena a rozpracována v dalším stupni projektové dokumentace.
Navazující stupeň projektové dokumentace bude ve stupni rozpracovanosti předložen autorovi návrhu k odsouhlasení.
Výběr konkrétních výrobků, mobiliáře, odstínů a dekorů a volba dřevin bude provedena zpracovatelem studie v rámci výkonu autorského
dozoru nad zpracováním navazujícího stupně projektové dokumentace.
Tato studie je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb. a jakékoliv odchylky od navrženého řešení musejí být odsouhlaseny jejím
zpracovatelem.

V Řeži 22. 4. 2021

Lukáš Lacina, ing.
autorizovaný architekt ČKA

Stanoviště nádob na odpad bude přemístěno ze stávajícího umístění pod okny úřadu k severní hranici areálu, která je vymezená plným
oplocením z betonových tvárnic. Ke stávajícímu oplocení bude přistavěna gabionová zeď vymezující obdélný prostor pro kontejnery. Gabionové
koše budou vyplněny žulovým kamenivem o velikosti do 20 cm. Gabionové koše obec již používá na ohraničení ostatních veřejných stanovišť
nádob na tříděný odpad. Vedle kontejnerů na komunální a tříděný odpad bude ve stanovišti u obecního úřadu vymezena plocha pro jeden
kontejner na charitativní sběr použitého textilu. Přesný požadovaný počet jednotlivých kontejnerů bude upřesněn zástupci obce a finální rozměr
stanoviště může být upraven autorem této studie.

V rámci realizace novostavby hasičské zbrojnice a přístřešku pro technickou četu obce bude provedeno nové oplocení západní a jižní
hranice areálu. Stávající pletivové oplocení bude změněno na plné zděné z betonových tvárnic žluté barvy a výšky 2 m u jižní hranice a 1,6 m u
západní hranice. Celý areál tak bude od sousedních pozemků rodinných domů oddělený plným oplocením z betonových tvarovek.
V rámci revitalizace areálu bude provedeno nové oplocení oddělující veřejné prostranství od technické části areálu. Oplocení včetně
brány a branky bude provedeno z ocelových svařovaných rámů z pásové oceli, případně z otevřených T profilů v odstínu antracit. Plotová výplň
bude provedena z poplastovaného pletiva ondstínu antracit.

Součástí zadání této studie je sjednocení materiálového a barevného řešení objektů technického zázemí obce. Jedná se o stávající objekt
garáží a novostavby přístřešku pro technickou četu a hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů.
V současné době je objekt garáží využíván pro parkování hasičských vozidel a jako technické zázemí (dílna) technické čety obce. Vozidla
a stroje technické čety parkují volně ve dvoře areálu. Nově bude hasičský vozový park kompletně umístěn do novostavby zbrojnice a strojový
park technické čety bude parkovat ve stávajících garážích a novém přístřešku.
Projekt pro spojené územní a stavební řízení na novostavbu hasičské zbrojnice a přístřešku technické čety neřeší úpravy fasád stávajících garáží.
Projekt vychází z architektonické studie ing. arch. Pavla Geiera, kde je vedle uvedených novostaveb navržena dispoziční změna ve východní
části objektu garáží. Architekt Geier dal souhlas vedení obce se sjednocením areálu a následně s níže uvedeným řešením.
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nové zděné oplocení jižní
a východní hranice areálu OÚ

rekonstruovaná budova garáží

novostavba přístřešku
technické čety

nové oplocení, rozhraní
veřejné a neveřejné části areálu OÚ
vikýře půdní vestavby
jižní park
parking
novostavba hasičské zbrojnice
bezbariérová rampa
hodinová věž, výtah,
nový hlavní vstup OÚ
hlavní vstupní schodiště do OÚ
severní park

nová dlážděná vozovka
ulice U Radnice

stanoviště nádob na odpad
parking

legenda:
areál obecního úřadu
stávající budova obecního úřadu
přístavba a půdní vestavba budovy obecního úřadu
veřejné prostranství
budovy technického zázemí obce
prostor pro nádoby na komunální a tříděný odpad
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POZNÁMKY:

POVRCHY:
vozovka a parking S (sever)
štípaná žulová dlažba 15 / 17 cm
vzor řádkový

chodníky
štípaná žulová dlažba 8 / 10 cm
vzor kroužkový

dvůr TZO a prostor pro odpad
beton

obruba dlažeb / žulový krajník K3 13 x 20 / 30 - 80 cm výšky 4 cm / uložení do betonového lože
obruba zeleň / ocelový pásek tl. 0,5 cm, výšky 2 cm / uložení do betonového lože

parking J (jih)
zatravňovací dlažba
BEST - AKVALINES 30x12cm

park S a J cesty
mlatový povrch

- žulová dlažba vjezdu do dvora a křižovatky kladena do betonového lože
- oplocení jihozápadní a jihovýchodní hranice areálu provedeno nové
zděné do výšky 2,0 a 1,6 m.
- oplocení stanoviště pro komunální a tříděný odpad provedeno z
gabionových košů plněných žulovým štípaným kamenivem, vstup do
prostoru kontejnerů bude uzavíratelný posuvnými vraty a otevíravými
dveřmi z dřevěných prken
- nové oplocení mezi veřejným prostranstvím a dvorem TZO bude
provedeno pletivové do ocelových rámů z pásové ocele, odstín antracit
- obvod plochy dlážděné řádkovým vzorem bude zpevněn žulovým
krajníkem K3 13 x 20 / 30 - 80 cm
- rozhraní ploch oddělující trávníky od mlatových cest je navrženo z
ocelového pásku 8 / 100 mm
- rozhraní ploch oddělující trávník od dlážděných chodníků je navrženo z
žulových krajníků K3 13 x 20 / 30 - 80 cm
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Legenda:

stavební pozemky:

2 324 m
318 m
196 m
1 810 m

ÚPn - funkční plocha OV

2 324 m

zastavěná plocha návrh:

724 m (31,2 %)
153 m
205 m
103 m
263 m

plocha zeleně

640 m2 (27,5 %)

zpevněná plocha:

960 m2 (41,3 %)

DUBEN 2021
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POZNÁMKY:
- zábradlí, branka a oplocení z ocelové svařované pásoviny 80 x 5 mm, barva
antracit
- brána z ocelové svařované pásoviny 100 x 5 mm, ztužující diagonála 80 x 5mm,
barva antracit
- výplň ocelové drátěné pletivo poplastované, odstín antracit
- kotveno chemickým kotvením přes patní a kotevní plechy tl. 5 mm, kotevní prvky v
barvě konstrukce
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150
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1500

600

960

zábradlí schodiště

madlo schodiště

OPLOCENÍ S BRÁNOU A BRANKOU_MEZI OÚ A GARÁŽEMI
1 : 50
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1 : 50

1200

1120

MADLO_SCHODIŠTĚ
1 : 50
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1980

PŮDORTYS
1 : 250

oplocení mezi OÚ a hasičskou zbrojnicí

budova garáží

oplocení mezi OÚ a garážemi

150

oplocení mezi garážemi
a hranicí areálu

nové plné zděné oplocení hranice areálu OÚ
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Gabionová stěna / oko 10 x 2,5 cm / modul 200 x 150 x 20 cm

POZNÁMKY:
- stanoviště nádob na komunální a tříděný odpad je odděleno od veřejného prostoru
neprůhledným oplocením a dřevěnou bránou a brankou výšky 1,5m
- oplocení je navrženo z gabionové stěny z ocelové tyčové sítě s výplní z šedého
žulového kameniva velikosti cca 10 cm.
- brána a branka je navržena z ocelových rámů jeklové zinkované konstrukce s výplní
z dřevněých prken v šedé barvě v odstínu žulového kameniva. Brána je posuvná a
uzamykatelná. Dvoukřídlá branka bude má levé křídlo s podlahovou závlačí a
klapačkou, pravé křídlo bude s klikou.
- prostor mezi oplocením stanoviště odpadu a hasičskou zbrojnicí bude oplocen
panelem ocelové sítě navazující na gabionovou síť
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LAVIČKY

STOJANY NA KOLA

OCHRANNÁ MŘÍŽ KE STROMŮM

POZNÁMKY:
- lavičky URBANIA ICONI
- stojany na kola URBANIA IKS
- ochranná mříž ke stromům URBANIA
- ocelové prvky v barvě antracit
- dřevo modřín bezbarvá lazura
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