
KŘIŽOVATKA 2
nevhodný
způsob napojení
s výjezdem do
kopce, omezený
rozhled

KŘIŽOVATKA 1
nevhodné
napojení s
centrální zelení,
nízká kapacita,
neřešeni chodci

OBYTNÁ ULICE
nejasné vymezení
trasy komunikace,
prolínání pěší a
motorové dopravy,
chybí veřejné
osvětlení

BARIÉROVÁ
ZELEŇ
/ ovocné stromy /
vhodné umístění
podél komunikace,
nutno doplnit a
regenerovat

BARIÉROVÁ
ZELEŇ
/ jehličnaté stromy /
vhodné umístění
podél komunikace,
nutno doplnit a
regenerovat včetně
živých plotů

HISTORICKÁ ALEJ
zbytek aleje, jenž
byla středobodem
lokality, doplnit a
regenerovat

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
KOLONIE
přístup neřešen

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
nevyužívané torzo

PÁTEŘNÍ ULICE
nevhodně řešená
podélná stání,
parterová zeleň a
terénní úpravy

PARTER OKOLO DPS
nevyužívaný
a zanedbaný
prostor okolo historické
budovy

NÁSTUP DO LESA
využívaná lesní

stezka

PARKOVÁNÍ K DPS
nedostatečná kapacita
parkovacích stání k obsluze
DPS

OBJEKT TI
nevyužívané torzo

možnost regenerace

KŮLNY & KURNÍKY
"černé stavby" v lesíku

znemožňující využití
okolí širokou veřejností

OBSLUŽNÁ
KOMUNIKACE

nezpevněná komunikace s
obtížnou údržbou

PROSTOR ZA GARÁŽEMI
"území nikoho" - obtížná

správa

KOMUNIKACE
nevyhovující stav

NÁSTUP DO LESA
využívaná lesní stezka

VNITROBLOK
čitelný polosoukromý

prostor - nutná obnova

"ZÁMEČEK"(DPS)
architektonicky
cenný objekt
po rekonstrukci

směr
hřbitov

směr
městský
úřad

   OBNOVA OBYTNÉHO SOUBORU
   v Holoubkově

ŘEŠENÁ LOKALITA V ROCE 1953
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 přírodní park Trhoň
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ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY - OBEC HOLOUBKOV

Téma I:
ZÓNOVÁNÍ LOKALITY

- rozdělení lokality do specifických LOGICKÝCH  celků
- stanovení alternativ funkčních využití
- podrobnější dělení veřejných prostorů
 (hierarchie veřejný - polosoukromý - soukromý)
 s ohledem na efektivnost jejich správy

Lokalita zvaná "Staré sídliště" má za sebou více než padesátiletý vývoj a dnes již neposkytuje
svým občanům zázemí, které by odpovídalo požadavkům doby.
Tento dokument je prvním krokem k nápravě. Pojmenovává potíže, vyzdvihuje pozitiva
a hledá možnosti. Další kroky povedou k vytvoření uceleného konceptu
obnovy, která bude v následujících letech probíhat v závislosti na finančních možnostech města.

LEGENDA:

Téma II:
DOPRAVA
& PARKOVÁNÍ

TÉMA III:
MOBILIÁŘ
/ KVALITNÍ
PARTER

TÉMA IV:
ŽIVOT & BYDLENÍ

DEFICIT PARKOVACÍCH STÁNÍ:
koeficient dopravní obslužnosti území ... 1,5 - 2,0
suma bytových jednotek v lokalitě ... 60 B.J.
suma parkovacích stání /vypočtená potřeba/ ... 90 -120 P.S.
suma parkovacích stání /stávající/ ... 36 P.S.
suma garážových stání /stávající/ ... 97 G.S.
garážová stání připadající k lokalitě /odhad/ ... 33 G.S.

ZJIŠTĚNÝ DEFICIT PARK. STÁNÍ ... 20 - 40 P.S.

- nevyhovující veřejné osvětlení
- zastaralé vybavení rekreace / lavičky,... /
- neadekvátní počet a nevyhovující stav
 provozního vybavení / sušáky, klepače,... /
- problémová poloha a obsluha nádob
 na směsný i tříděný odpad
- technický stav drobných staveb v parteru
 / vyrovnávací schody, zídky, shozy /

- systém obsluhy lokality pěší i motorovou
 dopravou / napojovací křižovatky /
- technický stav většiny komunikací
- současné i budoucí potřebě
 neodpovídající počty dostupných
 parkovacích stání
- nevyhovující technický stav většiny
 stávajících parkovacích stání
- dopravní obsluha veřejné vybavenosti
 / DPS - dům s pečovatelskou službou /

- určení možných rozvojový ploch
 pro budoucí doplnění lokality
- možnosti oživení "genia loci"
- technický stav bytových objektů
 a koncept jejich regenerace
- koncept architektonického řešení
 budoucích stavebních úprav

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HLAVNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE

*

*

*

*

*

*

*

*

HLAVNÍ MOTOROVÉ KOMUNIKACE

*
KLADY
/ POZITIVA

PROBLÉMOVÉ
OBLASTI

PŘÍLEŽITOSTI
/ ŠANCE

S JAKÝMIKOLI NÁMĚTY ČI DOTAZY SE
OBRACEJTE NA SVÉHO STAROSTU
NEBO NA EMAIL ZPRACOVATELE!


