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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:  Řešení prostoru v okolí radnice v Židlochovicích 

Místo stavby:  okolí objektu historické radnice v Židlochovicích 

   Masarykova 100, 667 01 Židlochovice  

Stupeň dokumentace: návrh stavby 

Datum zpracování: září 2016 

 

A.1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE 

Objednatel:  Město Židlochovice 

sídlo:   Masarykova 100 

IČO:                             282979 

DIČ:                            CZ 282979 

Zastoupen:  ing. Janem Vitulou, starostou města Židlochovice 

   Ing. Zdeňkou Koutnou, vedoucí OIMH MÚ Židlochovice 

 

A.1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE 

Autor návrhu: Ing. arch. Pavel Jura, autorizovaný architekt ČKA 03 413 

Kancelář: Antonínská 13, 602 00 Brno 

Sídlo:  Dlouhé Hony 28, 621 00 Brno 

IČ:   697 565 38                                   

DIČ:  CZ 7607213977                             

tel:   +420 777 877 001 

e-mail:  pavel.jura@post.cz 

www:  www.paveljura.com 

Arch. urbanistické řešení: Ing. arch. Pavel Jura 

Ing. arch. Pavel Steuer 

 

Návrh zahradních úprav: Ing. Bc. Tomáš Babka 

M.A. Petra Dvořáková 

 

A.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY A ROZSAH ŘEŠENÍ 

Tato studie je zpracována na základě objednávky města Židlochovice. Předmětem studie je zpracování 

návrhu stavby na podkladu předchozí koncepční urbanisticko – architektonické studie řešeného území. Na 

základě předchozí studie byly následně zajištěny podklady a průzkumy pro další fáze projektu, zejména 

stavebně technický průzkum stávajících objektů a geodetické zaměření lokality. Současně byly 

zadavatelem specifikovány podrobnější zadávací podmínky v části stavebního programu, v průběhu 

konzultací byl také původní rozsah rozšířen o řešení infocentra a dispozičních změn stávající radnice. 

V rámci předmětu plnění je provedeno urbanistické řešení lokality, vč. návrhu jednotlivých staveb, obojí 

v konceptu předchozí studie. Z8kladní požadavky na provozní uspořádání lze definovat zadaným 

stavebním programem takto: 

 

A.2.1. NAVÝŠENÍ PROSTOR PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD  

 1 x malá zasedačka (pro cca 10 osob – min. 18 m2)  

 3x kancelář pro 2 úředníky (min. 15m2)  

 2x kancelář pro 1 úředníka (min. 12 m2)  

 3 x spisovna (nahrazení rušené spisovny v č.p. 99 OIMH a v I. poschodí radnice FO + nová 

spisovna pro projekty – možno i spojit se spisovnou  OIMH) po 12 m2  

 Vysílací studio infokanálu (nahrazení rušeného v č.p. 99 + zvětšení prostor) 12 m2 a víc 

 Výtah či jiným způsobem řešená bezbariérovost stavby 

 prostor pro popelnice na tříděný odpad, 

 úložna pro kola (zaměstnanci dojíždějící na kolech)  

 wc, sprcha zaměstnanců 

 kuchyňky provozu radnice  

 

A.2.2. POŽADAVKY NA FUNKČNÍ VYUŽITÍ PROSTOR KOMUNITNI CENTRUM: 

 sál (klub) – 50 osob 

 kuchyňka, WC  

 klubovna senioři – 15 osob 

 klubovna rodiny s dětmi – 15 osob 

 kancelář pro dojíždějící  poradny  - 4 osoby (1 odborník + 2-3 klienti) 

 kancelář pro koordinátora centra -  1 osoba 

 kancelář pro sociálního pracovníka – 2 osoby 

 WC pro celý prostor  

 

A.3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Lokalita je definována objektem č.p.98 a navazující zahradou (obojí parcela č. 1539) s vazbou na stávající 

volný prostor mezi budovou Policie a vstupem do infocentra v zadním traktu radnice. Logickou součástí 

řešeného území je také objekt č.p. 99 mezi radnicí a č.p. 98. Potenciál lokality lze hledat především ve 

využití stávajícího pozemku objektu č.p. 98 a dvorního zemědělského stavení s vazbou na piazettu před 

infocentrem jako novým vstupním prostorem kulturně společenského centra. Zahradu na pozemku p.č. 

1539 lze vnímat jako novou obecní plochu zeleně – obecní zahradu či obecní vinohrad – přístupnou 

veřejnosti pro volnočasové využití, spolky apod. Objekt č.p. 99 by v kontextu výše popsaných zásahů měl 

být do struktury veřejných funkcí zapojen, např. centrem seniorů s provozní vazbou na budovu radnice. 

Rozsah řešeného území je uveden v grafických přílohách. 

 

mailto:pavel.jura@post.cz
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A.4. PODKLADY A PRŮZKUMY 

A.4.1. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

V rámci zajištění podkladů byl proveden stavebně technický průzkum objektů p.č. 99 a p.č. 98 (vč. dvorní 

stodoly) v ul. Legionářské. Stavební průzkumy byly provedeny ing. Dušanem Šponerem v květnu 2016. 

Závěrem průzkumu bylo konstatováno, že „…Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že objekty 

jsou již ve velmi zanedbaném stavu, mnoho stavebních konstrukcí je již za hranicí své životnosti a 

urychleně bude nutno provést jejich opravy, výměny či sanaci! Ovšem z pohledu nutných oprav a následně 

budoucího využití by byla pravděpodobně vhodnější celková demolice objektů a případně jejich nové 

provedení.“ 

 

A.4.2. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Bylo provedeno geodetické zaměření lokality, toto bylo ve formátu dwg a dgn využito pro zpracování studie. 

V rámci zaměření nebyly postiženy vnitřní konstrukce a dispozice objektů, které byly předchozím stavebně 

technickým průzkumem navrženy k demolici. 

 

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B.1. CELKOVÝ KONCEPT ŘEŠENÍ 

Okolí radnice v nároží ulic Legionářské a Masarykovy vnímáme jako tradiční, historicky administrativní 

centrum města. Tato charakteristika vyplývá i z urbanistických souvislostí původní struktury - z umístění 

výrazné budovy v nároží náměstí, ve vyvýšené poloze městského prostoru, který mírně klesá k nivě řeky 

Svratky.  

Nelze pominout, že současnými i budoucími požadavky na administrativně správní provoz a moderní 

technologie postupně ztratila tato lokalita a stavba původní provozní význam. Jsme však přesvědčeni, že 

původní duch místa – genius loci – stejně jako kontinuita vývoje společnosti je stále čitelná a dalšími 

zásahy je třeba tyto hodnoty posilovat, rozvíjet – a to nikoliv natruc či proti současným technologickým 

trendům, ale naopak v souladu – v synergii – se současným kontextem místa. Tímto pohledem usilujeme o 

spojení předchozí tradice místa s budoucí vizí, usilujeme o přirozenou, každodenní životaschopnost 

jednotlivých míst a provozů města, i o kontinuitu vývoje. 

 

B.2. URBANISTICKÝ KONCEPT 

Shodou náhod a urbanistickým vývojem je v řešeném území založena určitá skladba objektů a volných 

prostor, která v původní urbanistické struktuře měla poněkud jiné významy a funkce. V současném kontextu 

města se však jedná o logickou strukturu prostorů a staveb se zcela zásadním - v současné době skrytým - 

potenciálem. 

Proluku po zbouraných domech lze v současném kontextu vnímat jako komorní náměstí – Piazettu, 

původně hospodářské stavení v zahradě má nyní potenciál centrálního objektu – svorníku různých 

městských prostorů a dominantu nové piazetty. Vzájemnou synergií původních elementů definujeme nový 

potenciál místa. Navrženými zásahy se snažíme o revitalizaci některých městských funkcí, které mohou 

„oprášit“ původní význam místa v novém světle. Lokalitu původní radnice vnímáme jako pestrou mozaiku 

různých charakterů a funkcí, jejichž provoz se bude vzájemně doplňovat. 

 
Urbanistický koncept – celkové schéma objektů a prostorů 

 

Na základě zadávacích podmínek města Židlochovice je objekt stávající radnice doplněn o objekty 

kulturního a komunitního centra, které jsou logicky situovány v ulici Legionářské, v souladu s předchozí 

studií. Na rozdíl od předchozí studie jsou tyto objekty navrženy jako novostavby, a to s ohledem na 

výsledky stavebně technických průzkumů a geodetických zaměření, které byly pořízeny jako podklady pro 

tuto fázi projektu. Urbanistický koncept těchto objektů vychází z charakteru uličního profilu Legionářské i 

z veřejné funkce navržených staveb. Stávající uliční profil je charakteristický výraznými štíty a vzájemným 

posunem jednotlivých staveb uliční řadové struktury. Nově navržené stavby komunitního centra na tuto 

charakteristiku navazují, jsou však do značné míry řešeny jako solitéry, čímž logicky odkazují k výrazné 

urbanistické pozici radnice. Navržené urbanistické řešení definuje „rovnovážný stav“ mezi výjimečnou 

funkcí staveb (jejich solitérní pozicí) a konvenční strukturou uliční zástavby. Mezi jednotlivými stavbami 

s veřejnou funkcí jsou ponechány odstupy, využité pro hlavní příchod do městského dvora a pro technický 

přístup do provozu radnice. Celková skladba objemů a prostorů zakládá prostupnou – otevřenou – městkou 

strukturu s flexibilním využitím v čase i prostoru. Jednotlivé elementy celkové struktury je možno provozovat 

nezávisle i společně pro větší akce.  
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Stavební struktura stávající         Stavební struktura navržená 

 

 

B.3. NÁVRH ŘEŠENÍ  

B.3.1. PIAZETTA 

Stávající proluka mezi infocentrem a objektem policie není sice tradičně založeným městským prostorem či 

náměstím, avšak shodou okolností či historickým vývojem a nově navrženými urbanistickými zásahy tento 

prostor získává velmi silný potenciál. Je novým vstupním prostorem – novou adresou – městského dvora, 

sadu i městské haly (salla terena), stejně tak stávajícího infocentra. Navrhujeme osázení vzrostlou zelení, 

definující vstupní osu do městského dvora a vymezující navržené parkovací plochy. Stromy budou menšího 

vzrůstu, za optimální pro extrémní podmínky parkoviště (sucho, provoz…) a současně esteticky působivý 

druh považujeme hloh obecný na kmínku (Crataegus laevigata ‘Pauls Scarlett‘). 

Piazetta je novým vstupním prostorem do výše položeného městského dvora a sadu, stejně tak do 

ústředního motivu celé lokality – městské haly salla tereny. V rámci zpevněných ploch je navržena obnova 

parkovacích stání a nový městský mobiliář.  

 

B.3.2. MĚSTSKÁ HALA – SALLA TERENA 

Židlochovice vnímáme jako bránu do vinařského kraje jižní Moravy - krajiny vinic, sadů a zahradních 

slavností.  S tímto tradičním obýváním přírodní scenerie jsou spojeny slavnostní stavby altánů, saletů a 

letohrádků či zahradních pavilonů – staveb otevřených do krajiny.  

Určujícím prvkem nově upravené piazetty je průčelí původní stodoly v zahradě objektu č.p. 98. V nově 

navržené skladbě veřejných funkcí má tento objekt výsadní polohu „svorníku“ jednotlivých veřejných 

prostorů – sadu, piazetty, městského dvora. Původní stodola se tak v novém kontextu stala středobodem 

společenského života v řešené lokalitě. 

Navrhujeme jednoduchou rekonstrukci stodoly na městskou halu – sallu terenu – veřejný krytý prostor, 

otevřený do sadu a dvora, doplněný technickým zázemím. Salla terena bude využita při různých 

příležitostech jako letní víceúčelový kulturní sál – meruňkobraní, letní kino, svatební hostiny, degustace 

farmářských trhů, slavnosti burčáku apod.  Navrhujeme tradiční obnovu stodoly, s přírodními materiály a 

řemeslným provedením konstrukcí.  

Vzhledem ke stavebně technickému stavu objektu a zejména vzhledem k mělké základové spáře zjištěné 

stavebně technickým průzkumem jsou navrženy nové nosné konstrukce a konstrukce střechy s tradičním 

„gotickým“ systémem krovu. Pro fasádu této významné stavby budou využity původní cihly – systémem 

atypické skladby režného zdiva se světlým pačokem na minerální bázi je navržena výrazná soudobá 

struktura fasády, avšak za použití tradičních původních cihel. 

Jádrem dispozičního řešení je univerzální halový prostor, nevytápěný. Na tento hlavní prostor navazuje 

temperované zázemí kuchyně a sociální zázemí v západním štítu, a skladovací nevytápěné zázemí ve štítu 

východním. V západním štítu je na úrovni 1PP (niveleta piazetty) navržen zabezpečený sklad kol a veřejné 

wc  v odolné nerezové úpravě a vybavení.   

 

B.3.3. MĚSTSKÝ SAD 

Tradičním regionálním produktem Židlochovic jsou meruňky. Na rozdíl o obecné spojitosti jižní Moravy 

s vínem je tento produkt charakteristický pro Židlochovice. 

Plochu současné zahrady navrhujeme k využití městským sadem, jako doplňkovým prostorem sally terreny. 

Městský sad vnímáme jako tradiční, v současném urbanismu však opomíjený prostor, a proto navrhujeme 

rehabilitaci tohoto fenoménu ve spojení s již zažitou pěstitelskou kulturou meruněk. Současná plocha 

zahrady bude rozdělena na menší vinohrad a větší meruňkový sad, a to vložením dřevěného objektu 

tradiční kůlny, provedeného v soudobé minimalistické podobě. Kůlna bude sloužit pro zázemí sadu a 

vinohradu, sklad zahradního nábytku apod. 

Předpokládáme využití při meruňkových slavnostech, pro veřejné sběry či pálení meruněk, degustace 

knedlíků, výstavy či odborné přednášky, které dosud probíhaly ve vinotéce RTIC.   

V podrostu sadu je navržena květnatá louka, kosená dvakrát do roka – extenzivní kultura, která šetří 

náklady na údržbu a má vysoký estetický účinek. 

V sadu předpokládáme převážně jednodruhovou skladbu – meruňky (Prunus armeniaca), v menší míře 

případně doplněnou jinými druhy (jabloně – Malus sylvestris, hrušně – Pyrus communis, švestky  - Prunus 

domestica, broskvoně – Prunus persica, mandloně – Prunus amygdalus, jeřáby – Sorbus aucuparia, 

oskeruše – Sorbus domestica, ořešáky – Juglans regia a další). 

V sadu předpokládáme principy ekologického hospodaření bez použití chemických prostředků a rašeliny, 

s využitím organických zbytků ve smyslu jejich navrácení zpět do půdy. Lze také uvažovat o založení 

včelína, jehož včely budou využívat pylu z místních rostlin a současně napomůžou opylování stromů. 

Dvůr, sad i salla terrena mohou být provozovány nezávisle či ve vzájemné synergii a propojení, z těchto 

provozních důvodů jsou navrženy z piazetty oddělené vstupy po rampě do sadu a do dvora po noblesním 

venkovním schodišti.  

 

B.3.4. MĚSTSKÝ DVŮR 

Mezi objektem sally terreny a objektem kulturního sálu navrhujeme městský dvůr – zpevněnou plochu pro 

různé společenské akce, rozptylový prostor sally terreny, příležitostný parking. Dvůr je určitým protikladem, 

„zrcadlovým obrazem“ sadu, přičemž ústřední roli a osu této symetrie logicky hraje objekt městské haly. Na 

rozdíl od sadu je dvůr řešen převážně zpevněnou plochou, obrazem letního sběru meruněk v sadu tak 

může být zimní zabijačka nebo srpnová taneční zábava v městském dvoře. 

Stejně tak se nabízí využití dvora pro uzavřené společnosti, např. svatební akce, po předchozím obřadu 

v blízké obřadní síni radnice.  

V těžišti dvora navrhujeme výsadbu solitérního stromu v dlažbě s výsadním postavením z hlediska utváření 

prostoru a kompozice. Navrhujeme kosterní dřevinu dorůstající rozměrů adekvátních navrženému dvoru, 

obdobu tradiční lípy na návsi. 

Navrhujeme lísku tureckou (Corylus colurna) - dorůstá 15 – 18 m výšky, 8 – 12 m do šířky. Snáší suché 

městské prostředí a je odolná vůči chorobám. V okolí stromu vysazeného do dlažby musí být zajištěn 

přístup srážkové vody ke kořenům – celý dvůr může být vyspárovaný doprostřed. 

Obvod dvora bude vymezen dělícími zdmi sousedních staveb a pozemků, jejichž haptický charakter 

cihelného povrchu bude definovat vizuální podobu dvora.  Podél zdí navrhujeme výsadbu trvalkových 

záhonů či špalírů – na plocho tvarovaných ovocných stromů (např. hrušeň Pyrus communis), jejichž 

výhodou je produkce ovoce s minimálními prostorovými nároky, ukázka tradičního pěstování dřevin, 

neobvyklé zkrášlení větší zdi a také formální spojitost se sadem na druhé straně stodoly. V západním cípu 

městského dvora je navržen vodní prvek, tradiční těžiště otevřených prostor. 
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B.3.5. VÍCEÚČELOVÝ SÁL 

Na místě původního objektu na p.č. 98 navrhujeme nový víceúčelový kulturní sál, jehož provoz může či 

nemusí být do značné míry provázán s městským dvorem a salla terrenou. Kulturní sál je navržen jako 

jednoduchý kubický objem, zastřešený tradiční sedlovou střechou, doplňuje uliční frontu Legionářské. 

Hlavní vstup do městského sálu navržen z průchodu mezi solitéry městské struktury, sál tak může být 

provozován i bez přístupu veřejnosti do dvora. Geometrie i pozice tohoto objektu do značné míry vychází 

z původních sklepů, zjištěných průzkumem pod objektem p.č. 98. Dispozičně je stavba rozdělena na část 

zázemí ve dvou podlažích a vlastní sál s převýšenou výškou a průhledem do sedlové střechy.  

V části zázemí jsou na úrovni 1NP navrženy sociální zázemí a šatny, vše doplněné jednoramenným 

schodištěm do původních sklepů a do 2NP. Na úrovni 2NP je navržena galerie sálu a provozy regionální TV 

a rozhlasu s vysílacím studiem. Audiovizuální provoz a techniku tak lze snadno využít (na rozdíl od 

současného umístění v historickém objektu radnice) i pro kulturní a společenské události v sálu.  Vzhledem 

k omezenému přístupu veřejnosti do 2NP a s ohledem na úsporu nákladů není tato úroveň řešena 

bezbariérově. 

Základy jsou navrženy betonové monolitické v kombinaci s bednícími tvarovkami. Podlaha 1NP situovaná 

nad původními sklepy bude provedena jako žb. monolitická deska. Stěny nad sklepními prostory budou 

založeny na monolitických žb průvlacích. Obvodové a nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic, 

nadpraží budou řešena keramickými překlady, nebo železobetonovými průvlaky. Schodiště je navrženo 

železobetonové, monolitické, se střední nosnou zdí pro osazení schodolezu. Krov je navržen jako 

hambalkový, s krytinou keramických tašek a větranou skladbou střešního pláště. 

Fasády budou provedeny z minerálních omítek na ETICS. Pilíře v uliční fasádě budou z minerální omítky 

profilované vlnovkou. Pilíře zahradní a dvorní fasády budou obloženy  laťováním z modřínového dřeva.  

Prosklené stěny z bezrámového zasklení budou děleny dřevěnými sloupky z lepených profilů.   

 

B.3.6. ÚPRAVY OBJEKTU RADNICE 

S ohledem na navrženou přístavbu komunitního centra a kanceláří jsou navrženy také dispoziční úpravy 

původního objektu radnice, a to v úrovni 2NP, která je provozně napojena na přístavbu. Zásadní navrženou 

úpravou je propojení s novou přístavbou, které je navrženo zrušením stávajících wc a nově prodlouženou 

chodbou a spojovacím krčkem. V severním štítu objektu je navrženo přemístění studia rozhlasu do objektu 

kulturního sálu (viz. výše) a na tomto místě je nově navržena serverovna, přemístěná z kancelářského 

traktu. Ve východní části kanceláří je přemístěním serverovny možné řešit nové sociální zázemí a 

kuchyňku. V části kanceláří starosty a místostarosty je navrženo zrušení nepůvodní hliníkové příčky mezi 

chodbou a sekretariátem starosty. 

Původní objekt radnice je s nově navrženou přístavbou propojen spojovacím krčkem na úrovni 2NP radnice 

/ mezipatra přístavby. V průchodu pod krčkem je navrženo místo pro ukládání odpadu a sklad kol, 

s technickým vstupem do navržené přístavby.  

 

B.3.7. PŘÍSTAVBA RADNICE 

Ve stopě původního objektu p.č. 99 je navržena přístavba původního objektu historické radnice. Provozní 

řešení obsahuje dva základní celky – komunitní centrum a rozšíření kancelářských ploch radnice. Hmotové 

řešení objektu je navrženo jako jeden ze tří solitérů v ul. Legionářské, výškově osazený hlavním podlažím 

na úrovni městského dvora, tedy o půl patra nad úrovní 1NP radnice. Uvedená polopatrová koncepce 

původní stavby a přístavby vychází jak z topografie pozemku, tak i z prostorové úsporné koncepce 

centrálního schodiště s přístupem na hlavní podestu i mezipodestu.  

V přízemí je navržena klubovna s využitím pro centrum seniorů, s přilehlou intimní zahradou. Navrhovaná 

funkce domu strategicky využívá potenciál parcely v těsné blízkosti a s provozním propojením k radnici. 

Zároveň těží z výškového rozdílu oproti radnici a zakládá intimní zahradu, zvýšenou oproti dvorku 

infocentra. 

Tímto způsobem využitá strategická poloha objektu zajišťuje důležité podmínky pro obyvatele za zenitem 

produktivního věku – na straně jedné klidnou, oddělenou polohu obytného prostoru, na straně druhé 

umístění v jádru zástavby, s možností aktivního kontaktu se životem města.  Intimní zahrada centra seniorů 

je oddělena tradiční kamennou zdí, porostlou psím vínem – loubincem trojlaločným (Parthenocissus 

tricuspidata). Porost zdi navrhujeme doplnit kvetoucími druhy např. popínavou růží (Rosa sp.), hortenzií 

(Hydrangea petiolaris), plamének horský (Clematis montana). Součástí intimní zahrady budou také 

vyvýšené záhony aromatických a léčivých bylin a zeleniny, které umožňují snadnou údržbu a přístupnost 

pro lidi s omezenou pohyblivostí. 

Snížený parapet zdi směrem k infocentru umožňuje seniorům přehled o dění v okolí, životem vyzrálý 

nadhled nad ruchem všedního dne.  

Na úrovni 1NP jsou navrženy prostory komunitního centra, tedy kanceláře a zejména klubovny seniorů a 

matek s dětmi s orientací do dvorní zahrady. N úrovni podkroví je navrženo rozšíření kancelářských ploch 

radnice v rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami. V mezipatrech jsou navrženy denní místnosti, 

technické a sociální zázemí.  

Základy jsou navrženy betonové monolitické v kombinaci s bednícími tvarovkami. Podlaha 1NP situovaná 

nad původními sklepy bude provedena jako žb. monolitická deska. Stěny nad sklepními prostory budou 

založeny na monolitických žb průvlacích. Obvodové a nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic, 

nadpraží budou řešena keramickými překlady, nebo železobetonovými průvlaky. Schodiště je navrženo 

železobetonové, monolitické, se střední nosnou zdí pro osazení schodolezu. Krov je navržen jako 

hambalkový, s krytinou keramických tašek a větranou skladbou střešního pláště. 

Fasády budou provedeny z minerálních omítek na ETICS. Pilíře v uliční fasádě budou z minerální omítky 

profilované vlnovkou. Pilíře zahradní a dvorní fasády budou obloženy  laťováním z modřínového dřeva.  

Prosklené stěny z bezrámového zasklení budou děleny dřevěnými sloupky z lepených profilů.  

 

 

B.3.8. INFOCENTRUM 

Objekt infocentra a kanceláří v ul. Masarykově vnímáme jako nedílnou součást budovy radnice. Na rozdíl 

od původní historické budovy radnice, s noblesní fasádou a věží, má však tento objekt poměrně nevýrazný 

charakter utilitární přístavby, což poněkud snižuje jinak významnou pozici u nové piazetty i důležitou funkci 

při prezentaci města. Navrhujeme sjednocení rozměrů otvorů ve fasádě a menší dispoziční změny 

v provozu wc a kuchyňky. 

 

 

B.4. ZÁKLADNÍ BILANCE PLOCH A OBJEMŮ 

Dále uvedené výměry ploch a objemů jsou orientační, přesnost a úplnost údajů odpovídá stupni návrhu 

stavby. 

Obestavěný prostor v rámci úpravy radnice a infocentra………..……… 1850 m3 

Obestavěný prostor objektu Komunitní centrum………………………… 2336 m3 

Obestavěný prostor kulturního sálu……………………………………. 1830 m3 

Obestavěný prostor objektu městská hala……………………………….. 2230 m3 

Zpevněná plocha dvora …………………………………………………… 470 m2 

Zpevněná plocha parking Legionářská…………………………………… 295 m2 

Zpevněná plocha piazzety……………………………………………….. 815 m2  

 

 V Brně, září 2016          ing. arch. Pavel Jura 
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