
Pohled  jihozápadní 1:100

Pohled  jihovýchodní 1:100

knihovna

Půdorys 1 NP 1:200 Půdorys 2 NP 1:200

Obecní úřad a Spolkový dům

Spolkový dům

Základním konceptem návrhu je rozdělení potřeb spolků a Obecního úřadu do dvou budov, dosáh-
neme tím jasné diferenciace funkcí pozemků a také možnosti rozdělení výstavby do dvou fází dle 
důležitostí: rychlá výstavba OÚ současnou technologii a následná rekonstrukce budovy pro spolky.

Obecní úřad
Hmota budovy OÚ byla tvořena tak, aby navazovala na výstavbu v ulici Školská a doplnila celkový 
obraz města.  V obci se velmi často vyskytují krásné zdi z pískovce. Tento motiv kamenné zdi 
jsme volně interpretovali při řešení fasády budovy z vrstveného betonu. Okno zasedací místnosti 
zastupitelstva je navrženo tak, aby vyvolalo u občanů dojem přehlednosti důležitých rozhodnutí, 
které se za nim odehrávají. Pobytové schody propojí sál a předprostor sokolovny a povýší ho na 
plnohodnotné náměstí. Zde se bude konat letní kino, plesy, tradiční svátky.

Spolkový dům
Navrhujeme otevřít skrytou krásu budovy, která spočívá ve výrazů kleneb a oblouků, které jsou dnes 
zazděné. Zachovali jsme velkorysou podobu sálů a navrhujeme rekonstrukci s jasnou dispozici. 
Centrem domu je knihovna s domácí atmosférou. Dům by mohl také sloužit pro potřeby školy.

1NP

01 - klubovna
02 - klubovna
03 - knihovna
04  - kuchyně
05 - cukrárna

2NP

01 - zkušebna
02 - sklad

Centra obce Středokluky

+ 3,300

+ 7,600

+ 0,000

Pohled  severovýchodní 1:100 Řez A-A 1:100

Půdorys 2NP 1:100

Půdorys 1NP 1:100
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1NP

01 -poštovna
02 - sklad pošty
03 - kancelář referentky
04 - kancelář asistentky 
05 - kancelář starosty
06 - kancelář místostarosty
07 - šatna
08 - archiv
09 - kuchyně
10  - sklad

2NP

01 - velká zasedací místnost
02 - malá zasedcí místnost
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