
GSPublisherVersion 0.0.100.27

01 Centra obce Středokluky

23.4

23.6

23.5

V Luk
ách

Vě
tr
ná

Vě
tr
ná

Lidická

Lidická

N
a
 
O
v
č
ín
ě

Na
 O
vč
ín
ě

Na Ovčíně

Lidická

Na Parcelách III

Kl
ad
en
sk
á

Na S
edme

rkác
h

V
 Chaloupkách

V Chal
oupkác

h

Na 
Ovč

íně

K
e
 
K
in
u

Na Parcelách I

Na Parcelách II

N
a
 
S
e
d
m
e
r
k
á
c
h

V Chaloupk
ách

U Kou
pališt

ě

Šk
ols

ká

Pod Sedličkami

V Luká
ch

Pod 
Sedl

ička
mi

Školská

U Koup
aliště

Slunečná

Mě
sí
čn
í

Slu
ne
čn
á

Jarní

Pod S
edlička

mi

Starý vrch

U
 
H
ř
iš
t
ě

U Hřiště

Lidická

Li
di
ck
á

Na Sedmerce

236

23

535

536

541

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

554

555

556

557

558

538

537

539

553

Školská

Lidická

Starý vrch

Lidická

Kl
ad

en
sk

á

Kl
ad

en
sk

á

Kladenská

Školsk
á

Větrn
á

Na Parcelách

Lidická

V
 C

haloupkách

Na OvčíněLAVIČKY

Provedli jsme revizi určeného rozmístění
stavebního programu. Ověřili jsme jeho
prostorové nároky, souvislosti a vazby, a to i
ve vztahu k předpokládanému rozvoji obce a
upravili jeho rozmístění v rámci trojúhelníku
center i mimo něj.

Za zásadní považujeme zohlednit budoucí
rozvoj obce, kdy se současné Technické
centrum do budoucna posune do těžiště
obce.

1. Předprostor základní školy
M 1:200

Historické centrum
Krásu historické návsi sužuje v současnosti především průjezd
automobilové dopravy. Vozovka zabírá klíčové prostory a
omezuje pohyb chodců a zmenšuje možnosti jejich využití.
Za zásadní považujeme zpřístupnění vstupu do kostela,
respektive bývalého hřbitova a definování způsobu parkování
na volných prostranstvích. Zužujeme tedy vozovku na normové
minimum, doplňujeme chodníky i prostor před vstupem do
hřbitova. Vedle toho upravujeme prostor pod kaštany u vodní
nádrže a prostory před chalupami na severní straně návsi.

Současné centrum - Nový park
u samoobsluhy a sokola
Současné centrum je nejživější částí obce. Potkává se tu provoz
škol, obchodu, pošty i obecního úřadu.
Areál současného obecního úřadu a školy přenecháváme zcela
provozu základní školy. Škola nově užívá obě patra budovy, do
kterých se vejde provoz všech 5-ti tříd 1. stupně. Družiny či
kroužky sídlí ve vedlejší budově a na zahradě je víceúčelové hřiště
a zahradní pavilon. Vytváříme jednoznačný a uzavíratelný školní
areál.
Část vedlejší budovy je určena poště, která je přístupná přímo z
ulice Starý vrch.
Tím, že jsou zásahy do vedlejší budovy školního areálu skromné,
zachováváme čitelný i původní koncept celého areálu se dvěma
vedlejšími a jednou hlavní budovou uprostřed.

Původně stál na křižovatce Školské ulice a Starý vrch ještě jeden
dům se zahradou. Její obvod společně se sadem vedle sokolovny
jasně vymezovaly Školskou ulici. Sad i dům jsou pryč a prostor se
rozpadl, jeho role není jasná. Je to parkoviště, park, předzahrádka?
Situaci znečitelnil i nový obchod s travnatým předprostorem a se
vstupy z více stran.
Po ověření možností docházíme k závěru, že tento prostor není
vhodný pro umístění nového obecního úřadu i přes řadu pozitivních
faktorů - místo rozhodně žije.
Problematické prostorové uspořádání řešíme s ohledem na minulé -
opět jasně vymezujeme prostor ulice a vytváříme jasně vymezený
park se vzrostlými (stávajícími) stromy, upravuje způsob parkování
podél střední školy i prostor pro předzahrádku vietnamské
restaurace a doufáme v její přestavbu a otevření do Nového parku.
Potvrzujeme vhodnou polohu laviček podél zdi na severní strany
parku. Před vstup do Sokolovny umísťujeme vzrostlý strom.
Předprostor obchodu upravujeme také - navrhujeme chodník přímo
podél obchodu a plochu trávníku zcelujeme v jedno.

Správní a společenské centrum

Na rozdíl od očekávání upravujeme program Technického centra na
centrum Správní a společenské. Považujeme umístění sběrného
dvora v centru obce za nevhodné. Nevhodné kvůli provozu, který
na sebe váže, kvůli velikosti parcely, kam se nemůže pohodlně vejít,
i kvůli budoucímu rozvoji obce, který toto Technické centrum
posune směrem do těžiště obce.

Nové Správní a společenské centrum obce stojí na živoucí
kombinaci tří: Obecního úřadu / spolkových prostor / Hasičské
zbrojnice.
Každý článek z trojice kolem sebe koncentruje život. Obecní úřad
poskytuje přízemní sál využitelný jak pro zasedání zastupitelstva,
tak pro vítání občánků, slavnosti, přednášky. Spolkové prostory
jsou především klubovnou, knihovnou i zkušebnou. Hasičská
zbrojnice a hasiči samotní kolem sebe vytváří silný společenský
ruch, který na sebe váže dospělé i děti. Všechny články trojice pak
mohou sdílet či využívat společný intimní dvůr mezi budovami.
Trojice je posílena o čtvrtý významný článek.

Hasičská zbrojnice je vestavěna do stávající zděné haly. Ta má
nově zateplenou střechu, aby mohl být vnitřní prostor temperován.
Do haly jsou proraženy nová vrata směrem do Kladenské ulice a
vstupy směrem do společného dvora. Hala může být v případě
potřeby využita jako společenský sál o velikosti 260 m2.

Tímto reagujeme na plánovaný rozvoj obce
na jihozápad.

Technický a sběrný dvůr umísťujeme poblíž
čističky odpadních vod.

Základní škola dostává k dispozici celý areál,
včetně zahrady a přilehlé budovy.

Doprava

V budoucnu lze očekávat rozvoj obce jižním a možná východním
směrem, na což bude reagovat i potřeba dopravní obsluhy těchto
území. V případě SV obchvatu obce a souvisejících staveb v okolí
D7 bude možné zamezit tranzitu nákladní dopravy nad 3,5 t přes
historické centrum, otevírá se tedy možnost řešit šířková
uspořádání vzhledem k obci v příznivějších parametrech nikoliv
zejména s ohledem na nákladní automobilovou dopravu.

Návrh akcentuje potřeby chodců, nejen pomocí nových a širších
chodníků či cest, ale v mnoha případech i doplněním chybějících
příčných vazeb. Vyšší konkurenceschopnost veřejné dopravy je
podpořena prostřednictvím poloh, vybavení a přístupu na zastávky,
ale zejména i přidáním zastávky u současného centra obce.

Na opatření pro cyklisty zde již nezbývá prostor, a proto je nutné
provoz řešit plošně jako zklidněný a díky bodovým zpomalovacím
prvkům tak vyrovnávat vzájemné okamžité rychlosti především v
křižovatkách (a tím postavit cyklisty blíže na úroveň ostatních
vozidel).
 
Těžiště obce z pohledu dopravy bude nadále zůstávat ve všech
třech centrech. Z hlediska dopravního zatížení (vč. parkování) to
může být naopak plus, neboť se nejedná o soustředění provozu do
jednoho místa.

Obecní úřad je umístěn na hraně pozemku podél Kladenské ulice.
Vstup je orientován do Lidické ulice, je zdůrazněn předprostorem,
který je otevřený do křižovatky Lidické a Kladenské ulice - k
budoucí zástavbě.
Umístění úřadu potvrzuje vztah mezi novým a historickým centrem
obce, posiluje význam Kladenské ulice.

Spolkové prostory s knihovnou mají svoji budovu usazenu opět na
hraně pozemku, podél Lidické ulice. Budova kopíruje polohu
současné budovy skladu a uzavírá dvůr.

Nové budovy jsou vyzdívané s pevnou omítkou a tvrdým soklem
odlévaným z betonu.

Nový dvůr parafrázuje stávající a minulé podoby dvora. Má trojici
možných přístupů. Mají do něj přístup všechny přiléhající budovy.
Může sloužit společenským akcím a mimo ně působí jako příjemný
intimní plácek se vzrostlým stromem a kašnou.
Jeho nejkratší hranu pak zakončuje salla terrena - krytý venkovní
prostor.

Jednotlivým částem programu navrhujeme
patřičné umístění i prostory. Důležitá je pro
nás čitelnost veřejných prostranství a
jednoznačné dispoziční uspořádání
novostaveb.

Obecní úřad umísťujeme do prostoru
Technického centra obce, které se společně
s Hasičskou zbrojnicí, spolkovými prostory
stane novým Správním a společenským
centrem obce

Historické centrum je a zůstane z pohledu většinové dopravy v
místě spíše tranzitním bodem. Nově navrhujeme chodník a cestu
podél hlavní komunikace a v okolí kostela se jasně vymezuje
prostor vozovek, parkování a chodníků. U penzionu vzniká nový
(dosud chybějící) přechod.
Vozovkové plochy jsou v okolí sochy sv. Jana Křtitele
minimalizovány, hlavní komunikace je zde navržena jako zvýšená
plocha. Jižní připojení ul. Školské se ruší a tím vzniká prostor pro
chybějící přechod. Zastávky jsou odsunuty dále od křižovatky.
Vjezdy jsou respektovány. Ulice Školská je ponechána průjezdná
pouze pro cyklisty, stavebně zůstává připravena pro event.
zprůjezdnění (zahrazení sloupky), parkování je zde vymezeno
stavebně.

U současného centra (škola a současný obecního úřad) je z
důvodu ranního provozu u školy a přetlaku celodenního parkování
navržen adekvátní předprostor školy s přetvarováním křižovatky a s
doplněným přecházením. Vozovka ul. Lidická je v úseku křižovatky
zvýšená a lemována protiparkovacím opatřením. Parkuje se v ul.
Starý vrch (ráno pro účely ZŠ, přes den pro obchod a poštu).
Vozidla ISŠ nutno směřovat do ul. Školská. Před ZŠ v rámci hlavní
komunikace se jsou 2x stání pro K+R (hrana před ZŠ).

V západním rameni křižovatky (ul. Lidická) je prostor pro event.
umístění další dvojice autobusových zastávek, která toto území
obsluhovat (současné zastávky Nad Běloky i Středokluky jsou
vzdáleny 450 resp. 250 m).

Technické centrum, zahrnuje úřad, hasičárnu a spolkové prostory
se společným dvorem, je obslouženo blízkou zastávkou MHD, která
je odstunuta z hlediska vedení linek až za křižovatku. Akcent
dalšího centra obce je řešen opět zvýšenou plochou křižovatky,
jejíž funkcí je fyzické zklidnění provozu (zejména na hlavní ul.
Lidická). Parkování je řešeno v ul. Lidická s upravenými polohami
zastávek.

Sběrný dvůr je jako jediný řešen mimo všechna tři centra.
Přístupný bude účelovou komunikací za koupalištěm a vzhledem k
omezenému časovému provozu bude dostatečná jednopruhová
komunikace s výhybnami na vjezdu a v úseku po cca 75 m v
parametrech pro třínápravová vozidla svozu odpadů. Vlastní
provozní schéma sběrného dvora je v principu řešeno s částečným
oddělením provozu návštěvníků od manipulace s kontejnery. Na
tento princip by jinde nebylo místo a u ČOV tak vzniká zázemí pro
nakládání s veškerými odpady produkovanými obyvateli obce.
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2. Náměstíčko se zastávkou
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3. Historická náves
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Technický a sběrný dvůr
Tento provoz není dle našeho soudu vhodné ani ekonomické
umísťovat do centra obce. Za vhodnější považujeme umístění na
periferii obce, kde nevadí provoz větší automobilové techniky a
zároveň je zde dostatek místa pro vytvoření přehledného provozu.
Navrhujeme využít pozemky mezi koupalištěm a čističkou
odpadních vod.

Navrhujeme řešení s vyvýšeným prostorem pro veřejnost, se
zapuštěnými kontejnery po obvodu. To umožňuje snadnou
manipulaci s odpady i přehledný a jednoduchý pohyb veřejnosti po
areálu.

Okolí sběrného dvora navrhujeme upravit, například dosázet
ovocným sadem.

Menší kontejnery tříděného odpadu rozmísťujeme po vsi ve
vhodných docházkových vzdálenostech.
Předložený návrh jsme ověřili z hlediska majetkových vztahů, typu
pozemku, platné územně plánovací dokumentaci (především ÚAP) a
dle dostupných informací by měl být realizovatelný.
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