




1ANALÝZA ÚZEMÍ

POLOHA 
	 Řešené	území	se	nachází	při	východním	okraji	Prahy	v	městské	části	Praha	20.	
	 Katastrální	území	spadá	rovněž	pod	Horní	Počernice.	
  
SOUČASNÝ STAV A PLÁN VYUŽITÍ PLOCHY
	 Plocha	budoucího	náměstí	je	v	platném	ÚP	(ke	dni	1.	1.	2017)	vymezena	jako	plocha
všeobecně	smíšená	(SV),	jižně	na	tuto	plochu,	v	oblasti	BD	Mezilesí	a	jeho	veřejného	prostranství,
navazuje	území	čistě	obytné	(OB)	se	segmentem	monofunkční	plochy	veřejného	vybavení	(VV)
zdravotního	střediska.
	 V	současné	době	je	místo	plánovaného	vzniku	náměstí	využíváno	převážně	jako	parkovací
plocha	pro	okolní	zástavbu	a	přilehlou	prodejnu	supermarketu	Penny.	Na	atraktivitě	lokality	nepřidá	ani	čerpací	stanice	Benzina,	která	na	SV	cípu	
území	navazuje	na	 rušnou	Náchodskou	ulici.	Okolní	zástavba	 je	vesměs	stabilizovaná,	důležitou	součástí	místa	 je	 i	Chvalský	hřbitov	na	křižovatce
s	Bystrou	ulicí.

FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ ANALÝZA 
	 V	oblasti	se	potýkáme	s	výrazně	rozdílnou	strukturou	zástavby	na	sever	a	jih	od	pomyslné	osy		řešeného	území,	Náchodské	ulice.	V	jižní	ob-
lasti	je	zástavba	převážně	z	2.	poloviny	20.	století	-	vyšší	a	rozvolněná,	převažuje	zde	plochá	střešní	krajina.	Tato	zástavba	je	ale	obklopena	spíše	
starší	nízkou	zástavbou	individuálního	bydlení,	o	maximálně	2	podlažích	a	plochou	nebo	šikmou	střechou	dle	stáří	výstavby.	Je	zde	znát	maloměstský	
až	vesnický	charakter	zástavby,	a	to	nejen	v	historickém	jádru	Počernic	u	Chvalského	zámku.	Severně	od	Náchodské	ulice	jsou	struktury	nerušící	výro-
by	a	obchodu,	průmyslové	areály	v	návaznosti	na	železnici.
	 V	bytové	zástavbě	kromě	příležitostí	k	odpočinku	nebo	sportování	zejména	v	prostorách	u	BD	Mezilesí	nenajdeme	mnoho	doplňkových	aktivit.	
Oblastí,	kde	místní	obyvatelé	naleznou	služby,	drobná	řemesla,	veřejné	vybavení	i	obchodní	příležitosti,	je	parter	zástavby	Náchodské.	Usedlosti
a	rodinné	domy	jsou	zde	často	doplněny	funkcemi	drobného	podnikání,	zvláště	v	oblasti	služeb	(autodíly,	prodejny	a	restaurační	provozy,..).	

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
	 Jediným	jevem,	který	je	nutno	v	lokalitě	respektovat,	je	Chvalský	hřbitov	a	jeho	OP.		Ostatní	limity	nemají	na	návrh	v	území	žádný	vliv.
  
DOPRAVA
	 Dopravní	intenzita	v	území	je	velice	hustá.	Dle	dostupných	dat	TSK	se	na		křižovatce		Náchodská	x	Bystrá	pohybuje	denně	kolem	25	000	aut,
z	toho	je	zhruba	1	000	z	nich	z	kategorie	pomalých	vozidel.	I	z	tohoto	důvodu		existují	různé	studie	dopravních	opatření,	zejména	studie	realizovatel-
nosti	návrhu	mimoúrovňového	křížení	ulice	Bystré	s	železniční	tratí	231	Lysá	nad	Labem		-	Praha-Vysočany	zhotovená	firmou	SUDOP	(6/2016)	a	návrh	
na	zklidnění	Náchodské	ulice	připravený	Ing.	arch.	Kristine	Karhanovou	Grigoryan.
	 Vyskytuje	se	zde	problém	s	neprostupností	území	pro	pěší,	neboť	přirozené	spojnice	mezi	hlavní	osou	Počernic	a	navazujícími	aktivitami	protíná		
blok	BD	SVJ	Mezilesí,	ani	samotná	přiléhající	plocha	vzhledem	ke	své	fragmentaci	na	jednotlivé	funkční	prvky	hřišť	není	příliš	prostupná.
	 Okolím	probíhá	několik	cyklotras.		Hlavní		trasa	A264	v	trase	Klíčov	-	Prosek	vedoucí	v	Náchodské	ulici,			rovnoběžně	s	ní	jižněji	vede	páteřní	
trasa	A26	„Rokytka“	s	uzly	Libeň	-	Vysočany	-	Hloubětín	-	Černý	Most	-	Horní	Počernice	společně	s	páteřní	trasou	A50	„Pražské	kolo“	(nejdelší	pražská	
cyklotrasa)	a	naopak	severně	od	Náchodské,	podél	železniční	trati,		je	plánované	vedení	páteřní	Evropské	dálkové	trasy	EV4	(požadavek	propojení	
s	regionem	dle	generelu	SČ	kraje).	V	blízkosti	území	vede	také	hlavní	cyklotrasa	A258	spojující	Dolní	a	Horní	Počernice.
	 Dopravní	obsloužení	lokality	v	současnosti	zajišťují	hlavně	linkové	městské	i	příměstské	autobusy	v	osách	Náchodská	a	Božanovská,	se	vzdále-
ností	zastávek	cca	500	m.	Spoje	jsou	vypravovány	hlavně	z	autobusového	nádraží	Černý	most,	které	navazuje	na	kapacitní	linku	metra	B.	Návaznost	
na	centrum	se	tak	pohybuje	kolem	30	minut.	V	případě	využití	železničních	spojů	ze	zastávky	Praha-Horní	Počernice	do	zastávky	Praha	Masarykovo	
nádraží	je	dojezdový	čas	16	minut.
	 IAD	 je	vedena	hlavně	v	osách	hromadné	dopravy,	obslužné	komunikace	 jsou	často	(vzhledem	ke	svému	velkorysému	profilu)	obousměrné.	
Doprava	v	klidu	je	řešena	stáním	na	vozovce,	popřípadě	na	soukromých	pozemcích	a	dvorech.	V	Náchodské	ulici	nejsou	parkovací	stání	vůbec.	

ZELEŇ
	 Přímo	v	území	nalezneme	vysoký	podíl	soukromé	i	veřejné	zeleně,	primárně	v	parteru	mezi	výškovými	budovami	Mezilesí.	Prakticky	celé	Horní	
Počernice	jsou	označeny	jako	zastavěné	území	s	deficitem	parkových	ploch,	což	koresponduje	s	názory	místních.

SILNÉ STRÁNKY
LOKALITA	VHODNÁ	K	BYDLENÍ
	 KLIDNÉ	PROSTŘEDÍ	MEZILESÍ,	DOBRÁ	DOPRAVNÍ	DOSTUPNOST
REKREACE	A	SPORT
	 HŘIŠTĚ	V	PROSTORU	MEZILESÍ,	SPORTOVNÍ	CENTRUM	XAVEROV
CHVALSKÝ	ZÁMEK
 SPECIFICKÁ	ZÁSTAVBA	HISTORICKÉHO	JÁDRA	POČERNIC
MĚŘÍTKO	PROSTOR
	 VZDUŠNÉ	PLOCHY	I	VZHLEDEM	K	VÝŠCE	NĚKTERÉ	ZÁSTAVBY
PRACOVNÍ	PŘÍLEŽITOSTI
	 V	NÁVAZNOSTI	NA	PRŮMYSLOVÉ	OBJEKTY	U	ŽELEZNICE

SLABÉ STRÁNKY
OMEZENÉ	VYUŽÍVÁNÍ	VEŘEJNÉHO	PROSTORU
	 MALÝ	ŽIVOT	V	ULICÍCH	A	MÁLO	ZELENÝCH	PLOCH
NEDOSTATEK	VZROSTLÉ	ZELENĚ	V	ULICÍCH
	 ABSENCE	STROMOŘADÍ	AJ.	DOPROVODNÉ	ZELENĚ
DOPRAVA	V	KLIDU
	 SOUKROMÉ	PARKOVÁNÍ	NA	ÚKOR	VEŘEJNÉHO	ZÁJMU
DOPRAVNÍ	ZATÍŽENÍ	A	BEZPEČNOST	PĚŠÍCH
	 DOPRAVA	V	NÁCHODSKÉ	NEÚMĚRNÁ	JEJÍ	KAPACITĚ,	HLUK
ABSENCE	VEŘEJNÉHO	PROSTRANSTVÍ
	 MÍSTA	PRO	SHROMAŽĎOVÁNÍ,	KONÁNÍ	SPOLEČENSKÝCH	AKCÍ

PŘÍLEŽITOSTI
ROZVOJ	AKTIVIT	A	INVESTIC
		 NABÍDNUTÍ	ATRAKTIVNÍHO	MÍSTA	K	BYDLENÍ	I	OBCHODU
REGENERACE	OBYTNÉHO	ÚZEMÍ
	 SMYSLUPLNÉ		A	FUNKČNÍ	VYUŽITÍ	PLOCH
ORIENTACE
	 VYTVOŘENÍ	ORIENTAČNÍHO	BODU	V	ÚZEMÍ
POHYB	V	ÚZEMÍ
	 PODPOŘENÍ	POHYBU	PĚŠÍCH	A	OŽIVENÍ	CYKLOTRAS
ATRAKTIVITA	PROSTŘEDÍ
	 VYTVOŘENÍ	NOVÉHO	CENTRA	A	NOVÝCH	PŘÍLEŽITOSTÍ

HROZBY
ČERPACÍ	STANICE
	 EKOLOGICKÉ	ASPEKTY	BĚHEM	I	NA	KONCI	ŽIVOTNOSTI
ROZŠÍŘENÍ	SUPERMARKETU
	 NUTNO	ZVAŽOVAT	PŘI	NÁVRHU
NEDOSTATEK	PARKOVACÍCH	STÁNÍ
	 NUTNOST	ZACHOVAT	PŘÍLEŽITOSTI	K	PARKOVÁNÍ
VYSOKÉ	NÁKLADY	NA	ÚPRAVU	A	ÚDRŽBU	VEŘEJNÝCH	PROSTOR
	 VYTVOŘIT	SKROMNÝ	ALE	FUNKČNÍ	A	VYHLEDÁVANÝ	PROSTOR
MAJETKOPRÁVNÍ	VZTAHY
	 SLOŽITÁ	SMĚNA	NEBO	ODKUP	POZEMKŮ	OD	SOUKROMNÍKŮ































































32KLADEČSKÝ VÝKRES
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TRAVNATÉ PLOCHY

ASFALT - SILNICE

ASFALT - POCHOZÍ PLOCHY

SKATEPARK - BETON A VYBAVENÍ

DLAŽBA BUS ZÁLIVU, 250x150 mm

POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA OSTATNÍ, 100x100 mm

POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA NÁMĚSTÍ, POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA NÁMĚSTÍ, 500x150 mm

VELKOFORM. DLAŽBA, 1000x250 mm

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA, 150x100 mm

VODNÍ TRYSKY A ŽLAB V DLAŽBĚ

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

ULIČNÍ OSVĚTLENÍ, oboustr., souměrné

ULIČNÍ OSVĚTLENÍ, oboustr., asymetrické

ULIČNÍ OSVĚTLENÍ, jednostrannéULIČNÍ OSVĚTLENÍ, jednostranné

ODPADKOVÝ KOŠ PRAX, plech

ODPADKOVÝ KOŠ PRAX, děr. plech

STOJAN NA KOLA

PATNÍK

LAVIČKA, 180cm, bez opěradla

LAVIČKA, 180cm, s opěradlem

LAVIČKA, 250cm, bez opěradlaLAVIČKA, 250cm, bez opěradla

LAVIČKA, 250cm, s opěradlem

MŘÍŽ KE STROMŮM, 2x2 m

BETONOVÝ KVĚTINÁČ

KAŠTANOVNÍK SETÝ

TŘEŠEŇ  PILOVITÁ

LÍPA MALOLISTÁ

JAVOR BABYKA, kult. “Elsrijk”JAVOR BABYKA, kult. “Elsrijk”

JAVOR BABYKA, kult. Queen Elizabeth
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VĚŽ SEVER A JIH

Nově navržené objekty o 5 NP a 2 PP (celková výška 18 m, zvýšená k.v. 1. NP je 4 m) plní primárně funkci bydlení, ve vstupním 
podlaží jsou umístěny funkce občanského vybavení, které vytváří aktivní hranu parteru. Může se jednat o potravinářské a stravo-
vací provozy (bistro, restaurace, ovocný bar,..), ale také o fitness a podobné služby. Vstupy do těchto provozů jsou situovány 
z náměstí nebo korza, vstup rezidentů ze strany přilehlé k parku.

DOPRAVA V OKOLÍ NÁVRHU
Návrh předpokládá organizaci Náchodské ul. vždy jedním jízdním pruhem a přidruženým jízdním pruhem pro cyklisty. S ohledem 
na preferovanou variantu studie podjezdu R1 je v místě křížení s Bystrou zaveden sdružený přechod pro cyklisty i pěší. Díky do-
stupným podkladům o záměru a pietní povaze místa není možné vyhovět požadavku MČ Praha 20 na zřízení nového nástupu 
do hřbitova. Na základě průzkumů na místě bylo zjištěno, že přeložení vstupu např. na Náchodskou ul. není možné a je nutné 
stávající vstup a vjezd zachovat. Profil komunikace a nutnost řešení napojení pozemků severně od křížení v podstatě neumožňuje 
ani zachování stávající vzrostlé zeleně.
Mimo světelné křižovatky je žádoucí zřídit přechody s ostrůvkem a/nebo retardérem či přechod zvýšený. Provoz pěších je veden 
po stávajících chodnících, v místě náměstí nově po jeho povrchu za oddělujícím zeleným pásem. Přeložené zastávky MHD Bystrá 
jsou v zálivech.
Nově navržené prodloužení ul. Mezilesí v napojení na Náchodskou je stejně obousměrná, jako její počátek. Na křižovatce s Bě-
chorskou ul. je navržena malá okružní křižovatka, od které je ul. Mezilesí až k budově supermarketu vedena obousměrně se zeleným 
pásem. Navržená parkovací stání (dále PS) na povrchu jsou vždy v zálivech.
Pro nově navržené objekty a stávající provoz supermarketu byla dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy vypočtena potřeba 81 
PS. Celkově ale bylo zřízeno 83 PS v podzemním objektu Věží, 32 PS v objektu pozemních garáží a 26 PS + 6 krátkodobých PS 
pro zásobování. Přebytek PS je tedy více jak 60 PS, jako náhrada za zrušené parkovací plochy, odstavení vozidla je dle stejného 
předpisu možné i v docházkové vzdálenosti do 300 m v přilehlém uličním prostoru.

ETAPIZACE VÝSTAVBY
První fáze souvisí primárně s výstavbou prodejní galerie, přilehlého náměstí a obytné Věže Jih s vjezdem do podzemních garáží. 
Dopravní opatření v ul. Mezilesí a zbudování parku u první věže lze započít současně. V případě, že by MČ Praha 20 nebyla 
schopná např. vyčlenit dostatek finančních prostředků, je možné realizovat kryté parkoviště a skatepark později. Rozšíření super-
marketu v navrhovaném rozsahu je možné kdykoliv, nejlépe po dokončení první etapy.
Druhá etapa započne pravděpodobně v souvislosti rekonstrukcí křižovatky Náchodská x Bystrá. Vzhledem k nové dopravní 
situaci zřejmě nebude možné provozovat čerpací stanici a dojde tedy k ukončení provozu. V případě, že se MČ Praha 20 do-
hodne s vlastníkem na odkupu nebo směně pozemku, bude tedy v další fázi vystavěna Věž Sever (včetně napojení podzemních 
garáží na stávající objekt Věže Jih), přilehlá část parku a napojení na náměstí. Dopravní opatření vedoucí ke zklidnění a zvýšení 
bezpečnosti provozu na Náchodské ul., vč. přeložení autobusových zastávek, by měla být realizována nejpozději v druhé etapě.

OBLAST MEZILESÍ
Největší důraz při řešení této oblasti byl kladen na návrh nového oplocení SVJ Mezilesí. Vedení plotu vč. navržených vstupů 
na pozemky bylo zachováno dle požadavků vlastníků, plaňkový plot v. 1300 mm byl ale nahrazen pro lokalitu vhodnějším plotem 
s betonovou podezdívkou, která se v okolí na mnoha místech opakuje. Podezdívka v. 400 mm je osazena lavičkami (druhově 
podobnými jako na zbytku prostranství), do ní je na nohách v. 100 mm vetknut drátěný plot o v. 400 mm (celková v. 900 mm). 
Toto řešení je funkční, ale hlavně daleko méně vizuálně odděluje prostory, zapadá do městského charakteru lokality, umožňuje 
případné osazení popínavými rostlinami a znamená snadnou údržbu do budoucna.
Funkčně využité prostranství by bylo vhodné doplnit na pozemcích mimo soukromé vlastnictví vzrostlou zelení a zpevnit vyšlapa-
nou cestu od víceúčelového hřiště. S ohledem na vedení TI bylo vytipováno nové místo pro podzemní kontejnery i garáže.
Další doporučení se týkají hlavně zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřišť. Proto jsou v návrhu vytipovaná místa vhodná pro 
umístění pítek, v případě oplocení víceúčelového hřiště vzroste míra jeho využití, komfort i bezpečí návštěvníků. Oplocení je možné 
realizovat samostatně nebo společně s projektem zbudování podzemních garáží, možná je i výměna stávajícího asfaltového 
povrchu hřiště.

OBLAST BYSTRÁ

NÁMĚSTÍ
Nové počernické náměstí bylo navrženo tak, aby bylo místem celodenních aktivit, nakupování, i místem pro shromažďování 
a kulturní akce. Hlavní plocha je i díky rovinné konfiguraci přehledná, provedená v jednotném rozměru velkoformátové dlažby, 
doplněná v severní části o vodní trysky v dlažbě s odtokovými žlaby. Ty vizuálně rozdělují prostor na plochu náměstí s korzem 
a plochu chodníku, který byl kvůli oddělení místa od rušné ulice přeložen za zelený pás se stromořadím. Stromořadí lemují hlavní 
směry pěších v celé ploše návrhu.

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Neoddělitelnou součástí náměstí je stávající objekt supermarketu. Dle informací z MČ Praha 20 vlastník projevil zájem o rozší-
ření zastavěné plochy, proto je v návrhu uvažováno. Díky tomuto rozšíření by mohlo dojít k posunutí vstupu pro zákazníky blíže 
k severní hraně náměstí a tím k propojení hlavních pěších tras. Zastřešený prostor u vstupu zůstane zachován, dojde pouze 
k rozšíření a zpřehlednění pochozích ploch oproti stávajícímu stavu. Beze změny zůstane i zásobování objektu z ul. Mezilesí. 
U JV hrany objektu bylo vytipováno vhodné místo pro umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

OBJEKT PRODEJNÍ GALERIE, SKATEPARKU A KRYTÉHO PARKOVÁNÍ 
Potřeba zachování parkovacích kapacit se současnou snahou vytvořit kvalitní veřejný prostor vedla k návrhu objektu převáž-
ně z pohledového betonu, který je středem prostranství. Objekt o 2 NP (celková výška vč. atiky 4,5 m, k.v. 1. NP je 3,5 m) nabízí 
ve vstupním podlaží jednosměrně obsluhované z jihu provětrávané kryté parkoviště, ale hlavně i funkci tzv. prodejní galerie. Její 
prostory při severní hraně budovy (propojené s náměstím lehkým obvodovým pláštěm v plné světlé výšce) mohou sloužit nejen 
k prodeji drobného zboží a potravin v rámci pravidelných eventů a trhů, ale i jako místo pro konání malých kulturních akcí nebo 
zázemí pro větší kulturní akce v rámci plochy náměstí. Galerie je stejně jako parkoviště obslouženo jednosměrnou dlážděnou 
komunikací v úrovni hlavního prostoru náměstí, pojížděná plocha je od čistě pochozích ploch oddělena osvětlenými sloupky. 
V dlažbě jsou vyznačena místa určená pro krátkodobé stání v případě údržby i zásobování. Toalety, umístěné při krajích dis-
pozice společně s malými sklady, mohou být přístupné jak z prostor galerie, tak z exteriéru z místa pod venkovními schodišti dle 
preferencí zřizovatele. Mohou tak plnit funkci veřejné toalety bez ohledu na provoz v galerii.

Na pochozí střeše objektu, napojené na plochu náměstí párem venkovních schodišť, byl navržen skatepark s povrchem z vy-
sokojakostního betonu. Ten je nutný z hlediska hladkého a bezpečného pohybu návštěvníků. Zároveň v kombinaci s mobilními 
překážkami poskytne případně prostor pro zvětšení terasy, která poskytuje vizuální kontakt s náměstím i v případě konání akcí. 
Druhy a uspořádání překážek je nutné konzultovat vždy s konkrétním výrobcem. Hluková zátěž okolí by v případě použitím 
kvalitních překážek a povrchů neměla být omezujícím faktorem, v případě potřeby je možné omezit dobu vstupu na střechu 
uzavřením schodišť. V tomto prostoru nebo jeho blízkosti by bylo vhodné případné umístění pítka.

AUTORSKÁ ZPRÁVA NÁVRHU
Původní rámec úlohy byl po dohodě s vedoucím atelieru zacílen na oblast kolem křižovatky Náchodská x Bystrá (dále „Bystrá“) 
s přihlédnutím k nutnému řešení některých otázek u zdravotního střediska (dále „Mezilesí“).

POŽADAVKY MČ PRAHA 20 LZE SHRNOUT DO TĚCHTO BODŮ:
- vytvořit kvalitní a důstojné veřejné prostranství v prostoru prodejny supermarketu a doplnit ho o další aktivní funkci
- řešení prostoru před Chvalským hřbitovem, popř. nový vstup na hřbitov
- zohlednění studie realizovatelnostipodjezdu železnice v ul. Bystrá a náhrada zružených parkovacích 
  stání u hřbitova (zhotovitel SUDOP PRAHA a.s.) (6/2016)
- zohlednění případného rozšíření supermarketu
- zohlednění studie zklidnění Náchodské ul. (10/2015)
- návrh řešení problematiky oplocování pozemků u panelových domů SVJ Mezilesí (návrh 2/2016)
- snaha najít prostory pro rozšíření kapacity parkovacích stání pro domy a zdravotní středisko
- vytipovat stanoviště tříděného odpadu
       → to vše s ohledem na platný ÚP a majetkoprávní vztahy



BYDLENÍ (návrh)
    VĚŽ SEVER + JIH
 - počet bytů = 2 x 4 x 2 = 16 bytů → max. počet stání 16 x 2 = 32 stání
 - HPP účelu užívání =  (4 x 405,3 + 82) x 2 = 3 406,4 m2
 - skupina účelu užívání 1
  základní počet stání = 3406,4 / 85 = 40
  (40 je více než 32, platí tedy max. počet 32 stání)
   z toho vázaných = 32 x 0,9 = 28,8 stání
             návštěvnických = 32 x 0,1 = 3,2 stání
 - zóna města 8  → 140%
  min. počet vázaných stání 1,4 x 28,8 = 40,32 = 40 stání
  min. počet návštěvnických stání 1 x 3,2 = 3,2 = 3 stání
 CELKEM 43 parkovacích stání

KOMERČNÍ PROVOZY (návrh)
 - HPP účelu užívání:
  FITNESS 287 m2 - skupina 2b
  FRESHÁRNA 97 m2 - skupina 2b  CELKEM 704 m2
  BISTRO 320 m2 - skupina 2b
  
 - základní počet stání: 704 / 40 = 17,6 stání
  z toho vázaných: 17,6 x 0,1 = 1,76 stání
             návštěvnických 17,6 x 0,9 = 15,84 stání
 - zóna města 8 → 100%
  min. počet vázaných stání: 2 stání
  min. počet návštěvnických stání: 16 stání
 CELKEM 18 parkovacích stání
   →  z toho 1x vozidla přepravující OTPP
                          1x osoby doprovázející dítě v kočárku (dle 398/2009 Sb.)

SUMA GARÁŽOVÝCH STÁNÍ V NOVĚ NAVRŽENÉM OBJEKTU
 min.: 1x vozidla přepravující OTPP,  1x osoby doprovázející dítě v kočárku, 59x standartní stání → CELKEM 61x PS

VÝPOČET KAPACITY PARKOVÁNÍ - HORNÍ POČERNICE

SUPERMARKET (stávající stav)
 - podlažní plocha = 1 129,15 m2    (Z digitální mapy KN včetně střech a přesahů, tedy bez otevřených částí)
 - hrubá podlažní plocha = 928,87 m2   (Odhad z mapy KN)
 - HPP účelu užívání = 661,29 m2   (HPP s vyjmutím plochy pomocných prostor - sklady, odhad z mapy KN)
 - skupina účelu užívání 2c
  základní počet stání:  661,29 / 40 = 16,53 stání
   z toho:  vázaných 16,53 x 0,1 = 1,65 stání
               návštěvnických 16,53 x 0,9 = 14,88 stání
 - zóna města 8 → 100%
  min. počet vázaných stání 1,65 stání
  min. počet návštěvnických stání 14,88 stání
  max. hodnoty stání = bez omezení
 →    min. počet vázaných stání = 2
         min. počet návštěvnických stání = 15  
 CELKEM 17 parkovacích stání
   →  z toho 1x vozidla přepravující OTPP
                          1x osoby doprovázející dítě v kočárku (dle 398/2009 Sb.)
GALERIE (návrh)
 - hrubá podlažní plocha =215,51 m2
 - skupina účelu užívání 2a 
  základní počet stání= 215,51 / 70 = 3,08 stání
   z toho: vázaných: 3,08 / 0,1 = 0,3 stání, min. 1x stání
                        návštěvnických: 3,08 x 0,9 = 2,77 stání = 3x stání
 CELKEM 4 parkovacích stání
   →  z toho 1x vozidla přepravující OTPP
                          1x osoby doprovázející dítě v kočárku (dle 398/2009 Sb.)

SUMA GARÁŽOVÝCH STÁNÍ V NOVĚ NAVRŽENÉM OBJEKTU
 min.: 2x vozidla přepravující OTPP,  2x osoby doprovázející dítě v kočárku, 17x standartní stání → CELKEM 21x PS

KAPACITY PARKOVÁNÍ - METODIKA VÝOČTU

1) ZÁKLADNÍ POČTY STÁNÍ 2) SYSTÉM PŘEPOČTU V ÚZEMÍ
 ZÓNA 7
  - přepočet návštěvnická 90%
  - přepočet vázaná 120%
 ZÓNA 8 
  - přepočet návštěvnická 100%
  - přepočet vázaná 10%
 pro všechny výpočty zvolena přísnější varianta zóny 8




