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PODKLADY
Zakreslení stávajícího stavu bylo provedeno podle snímku z katastrální mapy a předaných podkladů geodetického
zaměření komunikací zpracované Ing. Romanem Novotným, Kasárenská 68/4, 746 01 Opava. Podkladem ke
zpracování projektu byly požadavky investora, podrobná prohlídka území a fotodokumentace stávajícího území.
Současně bylo požádáno o vyjádření ke stávajícím rozvodům technických sítí u jednotlivých správců sítí.
ŠIRŠÍ VZTAHY
Urbanistická studie s regulačními prvky v Budišově nad Budišovkou představuje území Halaškova náměstí a
Náměstí republiky. Řešené území je situováno na parcelách číslo 3568/1, 3568/10, 3568/11 a 3568/12 v k.ú. Budišov
nad Budišovkou. Halaškovo náměstí je vymezeno ulicí Hřbitovní a náměstím Republiky, které na východní straně
sousedí s ulicí 9. května a hlavní komunikací, jež se napojuje na ulici Generála Svobody – komunikaci č. 443 (směr
Opava). Západní strana Halaškova náměstí pokračuje ulicí Berounskou (směr Moravský Beroun).
Regulační plán na toto území není zpracován a plocha představuje za současného stavu stabilizované území avšak
s nedostatečným využitím. Dopravní infrastruktura byla přebudována v 70. letech v souvislosti s výstavbou nákupního
centra, kdy také došlo ke zbourání nárožních objektů na západní straně náměstí. Také na východní straně byla celá
řada historických objektů nahrazena typovou bytovou výstavbou bytových domů, kde však zůstal zachován princip
obchodního parteru po celé délce náměstí. Náměstí je vydlážděno betonovou dlažbou, pouze v rozích je vysazena
zeleň se vzrostlými jehličnany, jež nejsou pro tuto výsadbu vhodné. Zeleň je po obvodu doplněna nevkusnými
betonovými květináči bez zeleně. Hlavní komunikace podél náměstí Republiky a Halaškova náměstí je v současnosti
v podobném architektonicky zuboženém stavu. Komunikaci rozděluje pás zeleně, který odděluje parkování, avšak
zhoršuje pěší trasy.
Dokumentace by měla nastínit vhodné řešení zastavění území tak, aby došlo ke zlepšení stávajících ploch.
Současně je nutné jasně vymezit možnosti další výstavby, definovat regulativy pro tuto výstavby a stanovit prostorové
limity.

Vyznačení etap do ortofotomapy

URBANISTICKÁ KONCEPCE
V souladu s územním plánem města je zpracováno koncepční řešení dopravy, ploch zeleně a zpevněných
přilehlých ploch. Koncepce nového prostorového řešení vychází z hlavní silné komunikační osy, která směřuje od
hlavní komunikace 443 diagonálně k nejstarší části města, kde se nachází Farní úřad s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, radnice, základní škola a kulturní dům. Tato linie rozděluje náměstí Republiky na dvě části, přičemž sama cesta
rozšiřující se směrem k nástupu do centra je silným prostorovým prvkem. Náměstí se svažuje směrem kolmo na
komunikační diagonálu, která by neměla být pouze pěší hlavní trasou, ale měla by vymezit prostor pro setkávání
obyvatel města sloužící obchodním zájmům, tak i kulturním aktivitám města. Podél diagonály mohou být rozmístěny
stánky tržiště nebo prostor pro podium ke koncertování, performance a v neposlední řadě k předvolebním mítinkům.
Horní – severní část náměstí je architektonicky pojednána jako rozptylová plocha podél hlavní komunikace. Ve
směru kolmo na diagonálu jsou vedeny lavičky, které spolu s navrženými stromy vytváří příjemné místo pro posezení
kolem kašny. Lavičky poblíž diagonály jsou navrženy ve tvaru „L“, což umožňuje natočení posezení směrem k podiu.
Spodní část náměstí je ponechána volná kolem diagonály a jihovýchodní nejnižší část náměstí je zakončena
ostrůvkem se zelení a atypickým posezením s vodním prvkem. Spojnice mezi kašnou a tímto vodním prvkem je
zvýrazněna vodním korytem s vestavným osvětlením, jež je vedeno kolmo na diagonálu. Centrální prostor náměstí je
ponechán prázdný a v jeho centu se setkávají obě osy. Tento volný prostor vymezuje těžiště náměstí, prostor pro
setkávání a aktivity města.
Jasná komunikační diagonální pěší struktura na náměstí je vepsána do ortogonálního rámce a rekonstrukce
náměstí je nutná spolu se všemi chodníky kolem daného čtverce. Stávající doprava je jasně organizována ve formě
kolmých stání podél stávajících objektů. Podél parkovacích stání je navrženo stromořadí a na komunikační trasy
navazují přechody pro chodce.
Halaškovo náměstí je navrženo s ohledem na úpravy na náměstí Republiky. Zásadní změnou je zrušení středového
pásu zeleně, které nesmyslně rozděluje hlavní komunikaci na dvě zóny. Podél nově vymezené komunikace je
umístěno podélné stání včetně návrhu stromů. Rekonstrukce je navržena také s ohledem na výhledovou etapu č. 3.
ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
Stěžejními motivy při úvahách nad koncepčním návrhem pro nás byla síť pěších tras. Hlavní trasa je natolik výrazná, že
přirozeně vytváří prostorové rozvrstvení náměstí. Linie betonových pásků jsou kolmé na hlavní trasu a znázorňují stávající
terén, který se podél linií svažuje a formuje tak rozptylový prostor pro chodce směřující z centra do vnitřního prostoru náměstí.
Vertikální prvek tvoří stromořadí podél linií doplněných lavičkami a v dolní části podél vodního prvku.
Schématické znázornění pěších tras v území

ETAPIZACE VÝSTAVBY
1.ETAPOU je rekonstrukce hlavní komunikace a přilehlých chodníků podél Halaškova náměstí. V komunikaci bude
odstraněn středový pás zeleně, horní souvrství asfaltu bude provedeno zcela znovu (skladba S1) a bude zakončeno
obrubníky podél kterých bude položena nová velkoformátová betonová dlažba chodníků (skladba S2). Pouze chodník
podél parku před kostelem, jenž navazuje na nárožní objekt na náměstí bude proveden z žulových kostek 50 x 50 mm
(S3). Podél podélného parkovacího stání je navrženo stromořadí.
2.ETAPA navazuje na rekonstrukci komunikace (S1) při severní straně náměstí. Chodníky budou provedeny
v betonové dlažbě (S2), pouze chodník podél západní strany náměstí bude v návaznosti na předchozí etapu proveden
ze žulové kostky (S3). Středová plocha náměstí je oddělena komunikací, avšak ze strany nároží budou obrubníky
v návaznosti na přechody sníženy. Plocha bude vydlážděna opět ze žulových kostek rastrována bílými betonovými
pásky (S5), které budou v horní části náměstí přecházet v lavičky (P2). Diagonála bude provedena z břidlice (S4).
3.ETAPA představuje zejména možnost dostavby objektů kolem náměstí a pokračování zádlažby ze žulových kostek
(skladba S3 a S6). Blok mezi náměstím republiky a Halaškovým náměstím je důležitým prvkem vymezující historické
centrum města, které se nachází kolem solitéru radnice. Tato bloková zástavba byla narušena asanací obou nárožních
objektů, které utvářely prostor náměstí. Jejich nová dostavba přispěje ke zlepšení architektonického výrazu území.
Nárožní objekty by měly být regulovány výškou římsy sousedních objektů, dostavba směrem ke kostelu by kromě
stejného výškového omezení měla být navržena tak, aby parter zůstal volný. Prostor by tak umožňoval rozšíření
obchodních nebo kulturních akcí dále do centra a byl by vhodným doplněním nově navržené budově, které by měla být
ponechána funkce občanské výstavby.
OBJEKTY navržené na rozvojových plochách by měly umožňovat rozvoj města. Nároží směrem do Halaškova náměstí
by mělo být prvořadým úkolem ve výstavbě centra města, neboť zbourání původního nárožního objektu narušilo
architektonickou kvalitu původní zástavby. Objekt může být využit pro občanskou vybavenost ať už ke komerčním
účelům (kavárna, restaurace, relaxačně sportovní areál, pekárna, apod.) nebo k umístění objektu chybějících služeb
(hotel, penzion). Nový objekt by tak mohl sloužit jak turistům, tak doplnit chybějící funkci místním občanům. Spolu
s parkovou úpravou využívající zeleň ve vnitrobloku, tak může vzniknout zajímavé místo pro odpočinek i zábavu.
Podobně je možno využít nárožní objekt na jihozápadní straně náměstí, kde je možno také uvažovat s parkováním
v přízemí, neboť objekt je situován v nejnižším místě náměstí. V rámci jednoho z objektů by mělo vzniknout veřejné
WC, které by poskytlo zázemí akcím konaným na náměstí Republiky.
Stávající objekty kolem náměstí by měly být ve většině případů zrekonstruovány a barevnost fasády by měla
odpovídat regulativům. Přestože proluka vedle obchodního domu není v majetku města, doporučujeme tuto plochu Model náměstí po rekonstrukci a možné rozmístění stánků
jako návrhovou vhodnou k zastavení.
MATERIÁLY
Materiály jsou odvozeny od funkce jednotlivých prvků stavby, jedná se zejména o tmavou žulovou kostku, jež je použita na
zádlažbu chodníků kolem hlavního středového bloku mezi Halaškovým náměstím a náměstím Republiky. Chodníky podél
komunikace jsou navrženy z betonové dlažby Riga 9 (skladebný rozměr 750 x 600 x 50mm), pásky v náměstí budou
vyhotoveny jako prefabrikáty z pohledového samočistícího betonu TX Active (modulový rozměr 500 x 2500 x 50mm). Shodně
jsou navrženy odlitky laviček, které budou doplněny dřevěným sedákem z akátového masivu. Hlavní diagonální komunikace je
navržena z velkoformátové břidlice, která se uplatní také v obkladu kašny. Břidlice by měla být propsána v další etapě také do
dlažby žulových kostek v historické části města.

Betonová dlažba Riga olivová reliéfní/ žulová kostka/ pohledový betonový prefabrikát

ZELEŇ
Zásadní změna koncepce náměstí určuje návrh nové vegetace, která je důležitým vertikálním prvkem v území.
Stromořadí podél chodníků po obvodu náměstí jsou navrženy s ohledem na úzkou korunu, aby nemusely být
upravovány řezem, což by snížilo jejich životnost. Řídkou vzdušnou korunu mají typy Muchovníků „ Amelanchier
arborea Robin Hill“, jež příliš neplodí. Naopak robustnější korunu, která bude zajištovat příjemný stín při posezení na
lavičkách jsou „Prunus yedoensis“ v horní části náměstí a „Fraxinus angustifolia Raywood“ v dolní části náměstí poblíž
vodního prvku.
Je nezbytné, aby navrženou vegetaci založila a trvale udržovala specializovaná zahradní firma se základním
vybavením / vál, sekačka na trávu, křovinořez na dosekání zbytkových ploch, mechanizace na odvoz pokosené
hmoty/. Údržbu může provádět také zaučený správce s patřičným vybavením. Pěstební opatření při péči o stromy by
měl provádět specialista – zahradník, proškolený v oboru arboristiky, aby nedocházelo k neodborné úpravě korun tisů
řezem, která může vést k trvalému poškození. Pro další stupeň dokumentace je nutné zpracování osazovacího plánu,
podrobná specifikace rostlin a technická zpráva včetně požadavků na technologii realizace.
Detail struktury náměstí/ velkoformátová břidlice/ prvky břidlice v žulové dlažbě 3.etapy
VÝKRESOVÁ ČÁST :
ANYLÝZY – STUDIE 06/2014:
01) Historický vývoj
02) Funkční analýza území
03) Analýza výšky zástavby
04) Analýza dopravy
05) Analýza majetkoprávních vztahů
06) Analýza limitů území
07) Analýza fotodokumentace I.etapy
08) Urbanistická koncepce I.etapy
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ
POVOLENÍ I.ETAPY 04/2016:
09) Urbanistická koncepce etapizace
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 11/2016:
Jasan úzkolistý/ Muchovník/ Višeň jedoská
10) Celková situace
11) Koordinační situace západ
STUPNĚ DOKUMENTACE
12) Koordinační situace východ
V červnu 2014 byla zástupci města předložena studie na veřejném projednání spojenou s diskuzí s občany. Byla 13) Výřez ze situace – mobiliář
14) Vizualizace I.etapa
stanovena hranice pro 1.etapu projektu, která byla projednána v těchto krocích:
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ
1. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, č.j. MUBU 1574/2016 ze dne 21.3.2016
POVOLENÍ 04/2017:
2. DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ, č.j. MUVI 33090/2016 ze dne 30.11.2016
15) Urbanistická koncepce etapizace
3. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 11/2016
Nyní je předkládáno řešení pro 2. etapu, které bylo upraveno na základě předchozích stupňů a připomínek dotčených 16) Schéma – II.etapa
17) Celková situace II.etapa
orgánů.
18) Koordinační situace II.etapa
19) Vizualizace – pohledy z nároží
20) Vizualizace – pohled z jihu
21) Vizualizace – pohled z východu
22) Urbanistická koncepce – etapizace
23) Koncepce – III.etapa
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