
Jako problém sídliště vnímáme přebytek neurčitého, 
obtížně uchopitelného veřejného prostoru, který není 
prakticky využitelný. Obyvatelé sídliště se s tímto pro-
storem neidentifikují a tudíž v něm ani nepobývají.

Navržená koncepce spočívá ve změně struktury prosto-
ru tak, aby jednak řešila praktické potíže s kapacitou 
parkovacích míst, ale především v konkretizaci pro-
storu na určitá, identifikovatelná místa - předprostory 
panelových domů, nástupní plocha před obchodem, 
úprava profilu příjezdové komunikace, dětské hřiště, 
parkové plochy, atd.

Koncepce pracuje se zahušťováním prostoru mezi 
budovami a redukci nadbytečných zpevněných ploch 
v parkové části. Redukce je myšlena jako minimalizace 
zpevněné plochy pro pěší a změna jejího charakteru. 
Snahou je aby se staly přirozenou součástí parkové 
plochy. Zahušťování - vytvoření obytné ulice se stro-
mořadím, doplněni parkovacích ploch a zkvalitnění ná-
stupních před objekty.

Problematika parkování je pro dané území klíčová. 
Mění se profil stávající příjezdové komunikace na ul. 
Budovatelů, otáčením podélných a příčných stání, které 
jsou přetnuty zvýšenými místy pro přecházení. Komuni-
kace je lemována  platanovým stromořadím (Platanus 
acerifolia Pyramidalis). Tím se dělí na tři části, zpoma-
luje se na ní provoz a ulice se pocitově zkracuje. Ve 
střední části (před zdravotním střediskem a obchodním 
centrem) se parkování rozšiřuje na úkor stávající trav-
naté plochy. Povrch parkovišť z MZK je doplněn stromy 
v rastru, javor babyka (Acer campestre Elsrijk). Opticky 
by se měl spojovat s okolní zelení. Kapacita parkování 
se z odhadnutých 120 stání (podél komunikace) navý-
šila o 37 stání.

Další navýšení parkovacích stání je možné formou pod-
zemního parkování v prostoru pod příjezdovou komuni-
kací na ul. Budovatelů. Vjezd je díky konfiguraci terénu 
navržen v prostoru obslužné rampy střediska, zásah by 
znamenal přeložení trafostanice a sítí nacházejících se 
v místě.  Kapacita podzemních garáží činí 80 míst.

Komunikace pro pěší jsou rozděleny dle priorit – pá-
teřní komunikace vedoucí z  centra města přes prů-
chody obytných domů zůstává zachována. Ostat-
ní zpevněné plochy jsou redukovány a nahrazeny  
chodníky organického tvaru, zohledňující pěší trasy.  
Jedná se v podstatě o dvě trasy – ze zdravotního středis-
ka na ulici Dvořákovu a z nákupního centra na tř. 17.Lis-
topadu. V pobytové části se úbytkem zpevněných ploch 
rozšiřuje část travnatá, kterou protínají pěšiny ze šlapáků  
prorostlých trávou.Travnatá pobytová plocha je  
převážně v rovině, modelace terénu je navrže-
na pouze ve východní části řešeného území, kde 
se nachází dětské hřiště s  herními prvky a „plá-
cek“ pro míčové hry, vymezený v  travnaté ploše. 
Stávající vzrostlé stromy převážně zůstávají, nová 
výsadba je navržena v  rámci parkovacích stání  
a podél Tř.17.listopadu. Pobytová plocha bude doplně-
na o cvičební herní prvky, které budou rozmístěny podél 
obvodové komunikace pro pěší a cyklisty. V jižní čás-
ti území je výhledově navrženo umístění oploceného 
sportovního  hřiště. 

U úpravy předprostorů obytných staveb se využívá při-
rozené konfigurace terénu. Koncepčně je v rámci zpra-
cování dokumentace řešen prostor u obytného domu 
č.p.475/33 a 1787/31 a obchodního centra. V obou 
případech je navrženo pobytové schodiště s  rampou  
a zídkami, které zároveň slouží jako mobiliář. Materiá-
lem je beton.

Součástí návrhu je návrat uměleckého dílo do veřej-
ného prostoru v prostředí obytné (panelové) zástavby. 
Betonové plochy zídek a schodišť mohou být graficky 
/ výtvarně ztvárněny. Grafika se může také objevovat  
i na stěnách průchodů domy. Vzniklo by tak originální, 
poetické dílo navždy spjaté s místem. 
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