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VÝCHODISKA
      proč a jak?VÝCHODISKA - PROČ A CO?

oživení 
prostoru za řekou

hluk 
úřadům nevadí 

významné místo 
napojené na středověkké 
centrum města 

podníkatelské příležitosti
v prodaných budovách magistrátu města 
jiné rozložení 
pracovních ploch

ikona své doby 
opět na výsluní, 
obnova kvality stavby

přesun kanceláří
do jedné budovy

potenciál Strojař jako úřad
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KAPACITA UŘADU
  prostorové nárokyfakta o přesunu

současný stav

300 osob

11 objektů
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plánovaný stav 

300 osob

1 objekt
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Řešené 
území

koupaliště

směr 
Přemostí

náměstí 
TGMPalackého

Horní 
náměstí

obytné budovy

školské zařízení

budovy, úřady města 
Přerov

smíšené plochy

pohyb motorových 
vozidel
pohyb chodců

ul. Velká 
Dlážka

Brabansko

nábřeží Rudolfa 
Lukaštíka

   STÁVAJÍCÍ STAV / širší vztahy



                      BOURÁNÍ
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MÚ Přerov

Brabansko

nábřeží Rudolfa
Lukašíka

Velká 
Dlážka

                 NÁŠ NÁVRH
            podzemní garáž
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                        PERSPEKTIVA
         pohled od tyršova mostu



                        PERSPEKTIVA
         pohled od kruhového objezdu



                        STATICKÉ SCHEMA
         limita stavby

unese přetížení

stávající stav provoz úřadu

zesílená 
konstrukce

odlehčená 
konstrukce

Nový Strojař



NOVÝ STROJAŘ
         stavební postup

-2 +2



NOVÝ STROJAŘ
         1.NP



NOVÝ STROJAŘ
         běžné podlaží
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NOVÝ STROJAŘ
         10.NP



VIZE BUDOUCNA         



NOVÝ STROJAŘ
         vizualizace interieru



BILANČNÍ TABULKA
objem

Současný objem
20 800 m3

Odbourané patro
1720 m3

Dostavěné patro
6164 m3


