
Zápis z 2. Schůze Architektonicko- stavební komise dne 26.2.2015 

Přítomni: 

Alice Čermáková, Jan Šimůnek, Lenka Vyhnálková, Iva Junková, Hana Ripková, Pavlína Čapková, Lucie 

Otáhalová, Adam Langr, Kristýna Hejzlarová (Ondřej Skripnik j.h.) 

1. Alice Čermáková informovala zúčastněné, že po konzultaci se starostou prvky z Eurovie jsou 

k dispozici, slíbené od vedení firmy.  Po konzultaci s firmou Finnproduct barvy na asfalt 

zřejmě nepřipadají v úvahu, jsou běžně pouze v bílé barvě a ve velkém balení. Daly by se 

použít barvy na beton ,i když dlouhodobě nevydrží ( počítá se s čas. horizontem cca 3 roky, 

než by se realizovala rekonstrukce náměstí), zato se dají míchat a objednat v různých 

odstínech.  Alice Čermáková ve spolupráci s L. Vyhnálkovou vypracovaly návrh řešení 

prostoru před obchody a úřadem. Cílem je oživit tuto část a poskytnout obyvatelům možnost 

posezení v této části. Betonový mobiliář byl poskládán do tzv. ostrůvků, které by byly na 

stávajícím asfaltu podmalovány sv. zelenými ovály.  Mobiliář je z kvalitního betonu, sedáky by 

byly vytvořeny ze dřeva. Ostrůvky by byly doplněny koši, stojany na kola a skružemi 

s výsadbou. S několika prvky počítáme i kolem kašny. 

Zbylé prvky (např. bet. koše) budou použitynapř.  v parku a na plácku Za vodou.  
Otázka prezentace projektu veřejnosti: 
- podle názorů přítomných se prezentace objeví na internetových stránkách Ruchu, připraví se malá 
instalace výkresů v hale v Zámečku a o. Skripnik bude iniciovat besedu v Modrém domečku spojenou 
s informováním veřejnosti o soutěži Petra Parléře. 
Úkol pro Ondřeje Skripnika: vyjednat M. Domeček cca za tři týdny 19.3. od 19 hodin. Připravit se na 
prezentování nového mobiliáře a soutěž Petra Parléře. 
Ve spolupráci s Tomášem Kramolišem udělat návrh na případné umístění zbylých prvků na plácku Za 
vodou. 
 
Návrh pro podnikatele- neplatit poplatky za zábor, ale investovat do stejných stojanů na kola a uklízet 
nově vzniklé pobytové ostrůvky. 
 

2. Vyjádření k žádosti o výjimku z ÚP, výjimka z velikosti se týká pozemku parc.č. 644/1 v obci a 
k.ú. Řevnice: 

Komise souhlasí s rozdělením pozemku, protože oba domy mají dostatečně kvalitní samostatný 
přístup, možnost položení samostatných přípojek, celková situace zastavěnosti nezhorší podmínky 
pro okolní pozemky. Je nutné dbát na dodržení OTP při návrhu přestavby.  
 

3. Projekt přednádražního prostoru- zadání: chodníky a jejich povrch 
 
Část komise: 
Mělo by se řešit celkově v projektu přednádraží, prozatím by v ulici Nádražní měl chodník zůstat 
v současném stavu. V části financované dotací chodník dle projektu. 4 
 
Část komise: doplnit chodník v Nádražní ulici zámkovou dlažbu I- jedná se o pokračování nového 
chodníku z náměstí ve stejném, materiálu.  V části financované dotací chodník dle projektu. 6 
 
Zadání projektu : 
Členové komise souhlasí s textem připraveným O. Skripnikem, k tomu ještě doplnit: 



- Doprovodná zeleň na hluchých plochách, ale měla by to být určující charakteristika toho 
prostoru 

- Prověřit varianty s hodně i s málo parkujícími auty ( preferovat parkoviště či esplanádu???) 
-   Možnost zpracovat i následnou fázi s možností odstranění první koleje 
 
Komise doporučuje, aby se studie zadala přímo Ing. Arch. Hniličkovi, ale bylo by dobré znát, kolik by 
byla jeho cena v navazujících fázích a posoudilo se, jestli si to obec může dovolit.  
Vzhledem k tomu, že p. Šimůnek ví o dokončeném projektu pro Územní řízení, navrhujeme 
dohodnout s arch. Hniličkou, aby vyšel z územního rozhodnutí a jen je upravil.   
 
 

4. P. Skripnik informoval o vývoji situace kolem Eurovie. Město zašle Eurovii zájmový list se 
žádostí o součinnost. Na základě společného prohlášení by pak město mohlo zpracovat 
podklady, které by pomohli v rozhodnutí, jak s územím dál nakládat.   
 

Město spolupracuje s Ing.Arch. Čapkovou a připravují zadání objemové studie variantní zástavby 
území. 

 Objemová studie by obsahovala:  

- návrh pěších tras, cyklostezky a komunikací pro automobily včetně návrhu jejich dimenzí a navázání 
na okolní zástavbu 

- možné rozmístění zpevněných a zelených ploch 

- možné rozmístění ploch pro parkování 

- vhodné umístění a parametry protihlukové stěny 

- možný rozsah terénních úprav 

- z modelu odvozený návrh prostorových regulativů (procento zastavění, podíl zelených ploch, 
předepsanou maximální podlažnost budov...) 

Jednalo by se o "urbanistický model", nikoliv urbanistickou studii. Navržená poloha a tvar budov i 
ploch by sloužily pouze k odhadu přiměřených nákladů a regulativů.  

Projekt variantního objemového modelu rozmístění staveb na pozemku bude podkladem pro 
finanční rozvahu,“ feasibilitu“ projektu možné revitalizace území. 

Funkce bydlení se nám zdá být v této poloze pro město bezproblémová. Zástavbu rodinnými domy 
považujeme za pro území nevhodnou, i vzhledem k podmínce neobytných přízemí staveb. Model 
bytové zástavby  bude moci sloužit k porovnání s každým jiným záměrem, který se objeví (včetně 
adaptace stávajících hal k novému účelu). Upozorňuji, že se jedna jen o podklad k fin. Rozvaze, 
poněvadž jinak preferujeme rozhodne smíšenou funkci uzemí. 


