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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Údaje o stavbě 

název:    OBYTNÝ SOUBOR POD ĎÁBLICKOU HVĚZDÁRNOU 
místo: Praha 8 – Ďáblice sevřené ulicemi Květnová, K náměstí, Kučerové a Hřenská v Praze 8 – Ďáblicích, parc. č.  1219/1, 1219/2, 1219/4, 1220,1221/1, 1228/2,  vše k.ú. 

Ďáblice (730629)  
předmět studie:  dispoziční a architektonické řešení areálu 24 rodinných domů  

 
 
Údaje o zadavateli studie 

název:    Moravská stavební - INVEST, a.s.  
sídlo:    Koliště 1912/13, 620 00 Brno 
IČ:     25544756 

 
 
Údaje o zpracovateli studie 

Generální projektant: CONSILIUM ai, s.r.o.     
    Pohořelec 3, Praha 1 – Hradčany, 118 00 
    IČ:   28886241 
    Email:   consiliumai@consiliumai.cz 
Architektonický návrh: Ing. arch. Marta Šimoníková, autorizovaný architekt, ČKA č. 02044 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pinkava, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby, ČKAIT č. 4856 

 
 
Vstupní podklady 

§ Zadání investora  
§ Územní plán Hl. města Prahy 
§ Veřejně dostupné podklady - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
§ Údaje z katastru nemovitostí 
§ Konzultace se zadavatelem 
§ Fotodokumentace  
§ Portál MČ Ďáblice 
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Údaje o území 
Rozsah řešeného území 
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Zájmové území se nachází v zastavěném území Městské části Prahy - Ďáblice, katastrálním území Ďáblice. Řešené území přiléhá ke komunikacím Květnová, K náměstí, Kučerové a Hřenská. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
 

Jméno Adresa

1220 7 691 1785 orná půda M Ďáblická, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá 
pole, 602 00 Brno

zemědělský půdní fond

1219/4 269 963 ostatní 
komunikace

ostatní plocha ASTAR s.r.o. Sochařská 313/14, Bubeneč, 
170 00 Praha 7

88/1 9 270 860 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Hlavní město Praha
svěřená správa nem.  ve 
vlastnictví obce
MČ Praha - Ďáblice

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1
Květnová 553/52, Ďáblice, 
182 00 Praha 8

věcné břemeno

1219/1 3 140 860 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Hlavní město Praha
svěřená správa nem.  ve 
vlastnictví obce
MČ Praha - Ďáblice

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1
Květnová 553/52, Ďáblice, 
182 00 Praha 8

věcné břemeno

1219/2 966 860 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Hlavní město Praha
svěřená správa 
nemovitostí ve vlastnictví 
obce
Městská část Praha - 
Ďáblice

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1

Květnová 553/52, Ďáblice, 
182 00 Praha 8

1221/1 841 860 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Hlavní město Praha
svěřená správa nem.  ve 
vlastnictví obce
MČ Praha - Ďáblice

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1
Květnová 553/52, Ďáblice, 
182 00 Praha 8

věcné břemeno

1228/2 3 169 766 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1

věcné břemeno

1219/11 5 1712 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Dvořáková Anna

Hlavní město Praha

Vnoučková Eva

svěřená správa nem. ve 
vlastnictví obce
MČ Praha - Ďáblice

Bludovická 398, Letňany, 
199 00 Praha 9
Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1
Litvínovská 519/38, Prosek, 
190 00 Praha 9

Květnová 553/52, Ďáblice, 
182 00 Praha 8

národní správa

1219/12 32 1626 ostatní 
komunikace

ostatní plocha ASTAR s.r.o.

Dvořáková Anna

Vnoučková Eva

Sochařská 313/14, Bubeneč, 170 
00 Praha 7
Bludovická 398, Letňany, 
199 00 Praha 9
Litvínovská 519/38, Prosek, 
190 00 Praha 9

národní správa

1228/14 1 765 1627 ostatní 
komunikace

ostatní plocha Dvořáková Anna

Hlavní město Praha

Vnoučková Eva

Bludovická 398, Letňany, 
199 00 Praha 9
Mariánské náměstí 2/2, Staré 
město, 110 00 Praha 1
Litvínovská 519/38, Prosek, 
190 00 Praha 9

národní správa

Pozemky bezprostředně sousedící se stavbou

Pozemky dotčené stavbou, částečně určené k zástavbě

Poznám.
Pozemky určené k zástavbě

Parcel. č.
Výměra 

[m2]
Číslo 
LV

Zpusob 
využití Druh pozemku

Vlastník, jiný oprávnený

 
 
Dosavadní využití a zastavěnost území.  
Pozemky určené k zástavbě nejsou v současné době zastavěné ani nejsou aktivně využívány.  Dle katastru nemovitostí se jedná o ornou půdu (p.č. 1220, zemědělský půdní fond) a o ostatní plochu, 
komunikace (p.č. 1219/4). 
Pozemky dotčené stavbou a částečně určené k zástavbě – jedná se o přilehlé komunikace, jejichž hranice dle katastru nemovitostí neodpovídají průběhu skutečných hranic komunikací. Nezbytná 
úprava hranic těchto pozemků bude předmětem projednání mezi investorem a vlastníkem pozemků. Tyto pozemky budou částečně zastavěny objekty rodinných domů, případně budou dotčeny 
realizací přípojek inženýrských sítí a úpravou komunikací a chodníků. Dle katastru nemovitostí se ve všech těchto případech jedná o ostatní plochu, komunikace. 
Okolní zástavbu tvoří převážně objekty pro bydlení – rodinné domy. 

 
Údaje o ochraně území (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 
Pozemek se nachází mimo památkové rezervace, památkové zóny, ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, zvláště chráněná a záplavová území. 
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Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 
Pozemky určené pro navrhovanou výstavbu se nacházejí ve funkční ploše, která je Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy označena OV se stanoveným kódem míry využití území C. 

 
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy určuje pro danou plochu následující využití: 

OV - všeobecně obytné  - území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. 

Funkční využití: 
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, 
drobná nerušící výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, 
zařízení veřejného stravování, nerušící služby. 

Doplňkové funkční využití: 
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: 
Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 
prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná 
část garáží a polyfunkčních objektu, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity. 
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Zástavba je navržena v souladu s doporučeným charakterem zástavby – kombinace skupinových (řadových) rodinných domů s izolovanými rodinnými domy o výšce dvou nadzemních podlaží, 
nejsou využívány maximálně určené limity pro zástavbu, tedy viladomy ani domy o výšce 3. NP nejsou využívány. 
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Pozemky ve funkční ploše - výpočet HPP 
Grafické znázornění započítávané funkční plochy            Výpočet funkční plochy. 

vlastník parc. č. výměra pro HPP 

1 7 960
1220 7 691

1219/4 269

2 777
1219/1 12
1219/2 580
1221/1 185

3 390
1228/2 390

4 684
1219/1
Kučerové 205
1219/2
Květnová 376
1221/1

K Náměstí 103

1+2+3 9 127

4 684

1+2+3+4 9 811

POZEMKY

MS INVEST

MĚSTSKÁ ČÁST ĎÁBLICE - BUDOUCÍ VLASTNÍCI RD

MHMP - BUDOUCÍ VLASTNÍCI RD

MĚSTSKÁ ČÁST ĎÁBLICE - UPRAVOVANÉ PLOCHY 
(CHODNÍKY, VÝSADBOVÝ PÁS)

CELKEM - POUZE PLOCHY MS INVEST + POZEMKY 
BUDOUCÍCH RD

CELKEM - UPRAVOVANÉ PLOCHY NA CIZÍCH 
POZEMCÍCH (MČ ĎÁBLICE)

CELKEM 
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HPP (m2)
ukazatele

základní počet (85m2 HPP/1 stání)
přepočet - zóna 08 140% 62,1 100% 4,9
celkem min. (po zaokrouhlení)
základní počet (max. 2/jednotku)
přepočet - zóna 08 140% 60,5 100% 4,8
celkem min. (po zaokrouhlení)
NÁVRH

parkování na vlastním pozemku
parkovací stání na komunikaci

VYHOVUJE

VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ
4 187,5

základní počet stání
max 2/jednotku

vázaná návštěvnická
90% 10%

49 44,3 4,9

11

67
48 43,2 4,8

65

parkování v garážích 28
28

celkem návrh 67

Výpočet hrubé podlažní plochy HPP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
0,5

0,45
2,0

0,25

9 811,0
7 691,0

269,0
217,0
956,0
288,0
390,0

4 905,5

2 697,7
2 401,9
5 099,6

návrh ÚP
4 851,7 < 4 905,5 vyhovuje

1,80 ≤ 2,00 vyhovuje
0,495 < 0,50 vyhovuje
0,247 < 0,25 vyhovuje

návrh min.
 [m2]                 [m2]                

4 711,44 > 4 414,95 vyhovujemin = KZ x funkční plocha

Komunikace a zpevněné plochy
Celkem = zastavěná plocha + komunikace

VÝPOČET HPP

HPP
4 851,7

[m2]                

VÝPOČET ZELENĚ

Minimální podíl započitatelných ploch zeleně 

Maximální HPP = KPPmax x FP
Podlažnost = HPP / zastavěná plocha
KPP = HPP / funkční plocha
KZP = KPP / podlažnost

Zastavěná plocha objekty

KOEFICIENTY PRO DANÉ ÚZEMÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
kód míry využití území
KPP max

KZ
podlažnost
KZP

Funkční plocha (FP)

p.č.1219/4
p.č.1219/1
p.č.1219/2

Maximální HPP = KPPmax x FP

p.č. 1220

p.č.1221/1 
p.č.1228/2

typ domu šířka hl. pl. závětří počet 
domů

HPP
(1 dům)

HPP 
celkem
(bez 1.PP)

HPP
(pro výp. 

parkování)

zast. 
plocha 
(1 dům)

zast. 
plocha 
(domy)

zpev. 
plochy 
(1 dům)

zpev. 
plochy 
(domy)

zast. + 
zpev.

plochy 
celkem

DŮM A1, A2, A3 6 202,06 1 212,4 1 037,2 116,5 699,2 46,56 279,36 978,6
1.NP obytná část 7,10 12,30 87,33 -1,80 85,53 87,3
1.NP garáž 3,14 9,30 29,20 29,20 29,2
2.NP obytná část 7,10 12,30 87,33 87,33
napoj. objekt, popel. 0,60 1,80 1,08 1,08
stání 3,14 7,00 21,98 21,98

7,10 2,00 23,50 23,50
3,10 3,00

DŮM A4 2 218,56 437,1 378,7 116,5 233,1 46,56 93,12 326,2
1.NP obytná část 7,10 12,30 87,33 -1,80 85,53 87,3
1.NP garáž 3,14 9,30 29,20 29,20 29,2
2.NP obytná část 7,10 12,30 87,33 87,33
2.NP nad garáží 3,30 5,00 16,50 16,50
napoj. objekt, popel. 0,60 1,80 1,08 1,08
stání 3,14 7,00 21,98 21,98

7,10 2,00 23,50 23,50
3,10 3,00

DŮM B1, B2, B3 6 206,98 1 241,9 1 009,8 123,9 743,3 33,12 198,72 942,0
1.NP obytná část 7,10 12,00 85,20 -2,10 83,10 85,2
1.NP garáž 3,14 12,00 37,68 1,00 38,68 38,7
2.NP obytná část 7,10 12,00 85,20 85,20
napoj. objekt, popel. 0,60 1,80 1,08 1,08
stání 3,14 6,00 18,84 18,84
terasa 6,60 2,00 13,20 13,20

DŮM B4 2 223,48 447,0 369,6 123,9 247,8 33,12 66,24 314,0
1.NP obytná část 7,10 12,00 85,20 -2,10 83,10 85,2
1.NP garáž 3,14 12,00 37,68 1,00 38,68 38,7
2.NP obytná část 7,10 12,00 85,20 85,20
2.NP nad garáží 3,30 5,00 16,50 16,50
napoj. objekt, popel. 0,60 1,80 1,08 1,08
stání 3,14 6,00 18,84 18,84
terasa 6,60 2,00 13,20 13,20

DŮM C1, C2 4 174,00 696,0 696,0 78,0 312,0 378,95 691,0
1.NP obytná část 7,50 11,60 87,00 87,00
1.PP garáž 7,50 10,40 78,00 78,0
2.NP obytná část 7,50 11,60 87,00 87,00
napoj. objekt, popel. 0,60 1,00 0,60 0,60
vjezd 19 7,50 9,50 71,25 71,25
vjezd 20 7,50 8,60 64,50 64,50
vjezd 21 7,50 7,60 57,00 57,00
vjezd 22 7,50 6,60 49,50 49,50
vstup 19 1,20 11,20 13,44 13,44
vstup 20 1,20 10,40 12,48 12,48
vstup 21 1,20 9,40 11,28 11,28
vstup 22 1,20 7,50 7,50

6,00 2,00 22,40 22,40
5,00 2,00

DŮM D1, D2 2 202,44 404,9 344,7 112,2 224,3 82,12 306,4
1.NP obytná část 7,20 11,40 82,08 -1,80 80,28 82,1
1.NP garáž 3,20 9,40 30,08 30,08 30,1
2.NP obytná část 7,20 11,40 82,08 10,00 92,08
napoj. objekt, popel. 0,60 1,20 0,72 0,72
stání 3,20 5,20 16,64 16,64
terasa D1 9,50 2,00 18,80 19,00

9,20 2,00 28,40 28,40
5,00 2,00

DŮM E1, E2 2 206,23 412,5 351,5 119,0 238,1 104,38 342,4
1.NP obytná část 9,42 9,40 88,55 -1,35 87,20 88,5
1.NP garáž 3,20 9,40 30,08 0,40 30,48 30,5
2.NP obytná část 9,42 9,40 88,55 88,55
popel. 0,60 0,60 0,36 0,36
vjezd 3,20 5,20 16,64 16,64
vstup 1,20 3,20 3,84 3,84
terasa 9,42 2,00 18,84 18,84
protihluková stěna 55,60 0,45 25,02 25,02

KOMUNIKACE 1 199,00 1 199,00 1 199,0
příjezdové komunikace 256,00
parkovací zálivy 
(zatravňovací dlažba) 130,00
chodníkové přejezdy 158,00
chodníky nové 365,00
chodníky stávající 269,00
plocha pro odpadky 21,00

CELKEM 24 4 851,7 4 187,5 2 697,7 2 401,89 5 099,6

terasa

terasa

terasa

terasa D2
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Navrhované kapacity stavby:  
ul. Kučerové – 8 řadových rod. domů „A“   ul. Květnová – 8 řadových rod. domů „B“ ul. K Náměstí – 4 samostatné rod. domy „C“  ul. Hřenská – 4 řadové rod. domy „D, E“ 
celkem 24 rodinných domů velikosti  5 + 1  
 
 
Předpokládané napojení na inženýrské sítě. 
Plyn 
Plynárny preferují využití stávající sítě – napojení na stávající plynovody v okolních ulicích – 24 přípojek (ul. Květnová a Kučerové vždy 9 přípojek, ul. K Náměstí 4 přípojky, ul. Hřenská 2 přípojky). 
Kapacita je v současné době ověřována.  

Vodovod 
Přeložka vodovodu vedoucího přes pozemek 1220 do ul. Květnová. Z přeložky napojit řadu domků B + krajní domek D2 - 9 přípojek.  
Požadavek na zokruhování stávajících vodovodů od křižovatky Květnová / Hřenská ulicemi Hřenská, Kučerové po křižovatku Kučerové / K Náměstí. 
Řadu domků A + krajní domky C a D1 napojit v ul. Kučerové – 10 přípojek. 
Řadu domků C, kromě krajního domku u ul. Kučerové, napojit z vodovodu v ul. K Náměstí – 3 přípojky. 
Střední domky E napojit v ul. Hřenská. 

Kanalizace 
Řada domků B a krajní domek D – přípojky do ul. Květnová (dešťová i splašková kanalizace) – 18 přípojek. 
Řada domků A a okrajové D1 a C – přípojky do ul. Kučerové (dešťová i splašková kanalizace, není převzata PVK) – 20 přípojek. 
Domky C – napojení do ul. K Náměstí. Dešťová kanalizace – 3 přípojky do stávající stoky, splašková kanalizace – 2 přípojky do nově vytvořené stoky napojené na stoku v ul. Květnová.  
Domky E – napojit do nově vytvořených stok (dešťová i splašková kanalizace) pod novou „areálovou“ komunikací – 4 přípojky. 
Předpoklad likvidace dešťových vod – svést do retenční jímky, využití pro údržbu zahrady, pojistný přepad do dešťové kanalizace. 

Elektro - NN 
Vyjádření PRE: 

Bude provedeno zasmyčkování nových přípojkových skříní mezi trafostanicemi TS 585 a TS 1478.  

Předpokládané připojení každého domku – 3 x 32 A. 

Slaboproud 
Vyjádření CETIN: 

Napojení je možno realizovat ze stávajícího SR LIBD191, jehož umístění je patrné z přiložených dokumentů. Odtud vést nový metalický kabel do napojované lokality a zde ukončit v jednotlivých UR ze 
kterých budou napojeny RD. 

V druhé polovině roku 2018 předpokládáme realizaci optického připojení našeho stávajícího SR LIBD191 – do konce roku 2018 bude tedy ve stejném místě možnost připojení na optiku. 
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Urbanistická koncepce a architektonické řešení 
 
Řešená lokalita v jižní části Ďáblic je ohraničena komunikacemi Květnová, K Náměstí, Kučerové a Hřenská a svou velikostí odpovídá již zastavěným 
blokům bytové zástavby v přilehlém okolí. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar s podélnou osou ve směru jihozápad - severovýchod, jeho 
povrch je svažitý směrem k severu a není dosud zastavěn. 

Urbanistické řešení vychází ze stávající koncepce členění území, které je již pevně determinováno uliční sítí. Řešená lokalita je dle územního plánu 
určena k zástavbě skupinovými rodinnými domy a viladomy do výšky 3 nadzemních podlaží. Vzhledem k charakteru okolní zástavby bylo zvoleno 
konzervativnější řešení, které plně nevyužívá maximálních limitů dle územního plánu. Snahou je vytvořit postupný přechod od stávající klasické 
zástavby rodinnými domy k předpokládané zvyšující se moderní zástavbě viladomy či bytovými domy v navazující lokalitě přibližující se k ulici 
Ďáblická. 

Navrženy jsou zde převážně nepodsklepené řadové rodinné domy velikosti 5 + 1 o maximálně 2 nadzemních podlažích, s garáží a parkovacím 
stáním na vlastním pozemku. 

Řady A a B podél ulic Kučerové a Květnová – každá tvořena dvěma skupinami o 4 rodinných domech, jsou výškově osazeny v souladu se svažitým 
terénem těchto ulic tak, aby byly minimalizovány výškové rozdíly překonávané u přístupů a příjezdů k jednotlivým domům. Dvoupodlažní řadové 
domy jsou rytmicky střídány mezilehlými, převážně jednopodlažními garážemi, což spolu s kaskádovitým klesáním v terénu přispívá k rozehrání uliční 
fronty a k celkovému snížení zástavby. Ke snížení zástavby rovněž přispívá zastřešení objektů plochými střechami. Okrajové domy na 
severovýchodním okraji každé skupiny v řadách A i B mají hmotu 2. NP částečně rozšířenou nad garáž.  

Skupina 4 individuálních rodinných domů C je rozmístěna podél ulice K Náměstí. Tyto domy jsou podsklepené, suterény jsou ve vazbě na svažitost 
terénu zapuštěné a prostory garáží jsou v nich přístupné přímo z ulice. Úroveň přízemí pak na druhé straně výškově navazuje na soukromý prostor 
zahrady. 

Pro blok 4 řadových rodinných domů D a E přiléhajících k ulici Hřenská je navržena přístupová komunikace uvnitř areálu napojená na ulici Květnová. V této neuzavřené části areálu bude vytvořena 
klidová zóna s vyšší zelení a s možností doplňkového parkování, případně zde může být vytvořen prostor pro relaxaci s městským mobiliářem. Tímto veřejně přístupným prostorem se stromořadím 
prochází komunikace pro pěší propojující ulice Květnová a Kučerové.   

Navržená nová zástavba je tvořena pomocí jednoduchých a barevně střízlivých výrazových prvků, aby pro své okolí byla spíše jednotícím prvkem. Jedním z inspiračních zdrojů byly i okolní historicky 
významné objekty či tradiční aktivity v místě. Například v blízkém okolí - v ulici U Prefy, byla v roce 1953 realizována první pokusná panelová stavba, jejíž návrh navazoval na předchozí období 
funkcionalistických staveb. Oproti pozdějším panelákům se lišil ozdobnou římsou a panely kryla omítka. Svým obyvatelům nabízel slušný komfort dvanácti bytů 3+1 o výměře téměř 100 metrů 
čtverečních. V Ďáblicích se také vyráběly cihly - v roce 1893 zahájil Josef Battista stavbu První strojní a parní cihelny, která pak nesla jeho jméno. V dobách své největší slávy byla Battistova cihelna 
velice prosperujícím podnikem, který vyráběl až 25 tisíc cihel denně a dodnes ji připomíná 30 metrů vysoký komín.  

Materiálové a barevné řešení fasád bylo navrženo v několika variantách, z nichž po konzultacích s investorem a se zástupci městské části byla zvolena jako výsledná varianta 3, kombinující první 
dvě varianty. 

VARIANTA 1 – „MODERNÍ FUNKCIONALISMUS“ Tvarově čisté hmoty domů v bílé omítce jsou členěny horizontálními i vertikálními pásy oken, jejichž rámy jsou v barvě antracitu a kompaktní desky 
meziokenních výplní v barvě šedé. Pro meziokenní výplně je variantně navrženo opakní sklo v barvě červené, které by tvořilo v okenních pásech barevný akcent. Dvoupodlažní domy jsou střídány 
nižšími jednopodlažními hmotami garáží s obkladem z řezaných břidlicových pásků, který probíhá až do zóny vstupu do domu. 

VARIANTA 2 – „CIHLOVÁ“ Fasády domů jsou obloženy klasickými cihelnými pásky a členěny horizontálními i vertikálními pásy oken, jejichž alu rámy i meziokenní výplně jsou v barvě antracitu. 
Mezilehlé hmoty garáží jsou omítnuty světle šedou omítkou. V této světlé omítce je rovněž provedena vykonzolovaná část 2. NP u domů typu D. 

VARIANTA 3 – „KOMBINOVANÁ“ Materiálově je kombinací předchozích dvou variant. V řadách A a B se domy s fasádami obloženými cihelnými pásky v pravidelném rytmu střídají s domy 
provedenými v bílé omítce. Fasády jsou členěny horizontálními i vertikálními pásy oken s rámy v barvě antracitu, meziokenní výplně jsou u obkládaných fasád z téhož materiálu jako okna. U fasád 
omítnutých jsou meziokenní výplně navrženy z opakního skla v barvě červené. U krajních domů je hmota rozšiřující 2. NP nad garáž provedena v bílé omítce kontrastující s obkladem z cihelných 
pásků celého domu. Domy typu C, D a E mají fasády obloženy cihelnými pásky, u domů D doplněnými bíle omítnutou vykonzolovanou částí 2.NP. Mezilehlé jednopodlažní hmoty garáží jsou vždy 
omítnuty šedou omítkou. 

Dispozičně je pro dvoupodlažní řadové rodinné domy v přízemí navržen ze strany ulice vstup s úložnými prostory, hygienickým a technickým zázemím, směrem do zahrady obývací pokoj                        
s kuchyňským koutem propojený s terasou. V patře přístupném jednoramenným schodištěm pak prostory privátní – ložnice a koupelny. Pro komunikační prostory uprostřed dispozice je uvažováno     
s přisvětlením shora střešními světlíky. Garáž má vjezd z ulice vedle vstupu a navazuje na ni komora průchozí do zahrady. V případě individuálních rodinných domů C se garáž, technické zázemí          
a úložné prostory nacházejí v suterénu a hlavní vstup do domu v úrovni přízemí, všechna podlaží jsou propojena schodištěm. 
 











 

 
Materiálové a barevné řešení fasád jednotlivých domů je navrženo ve dvou variantách,  

které se v rámci obytného souboru střídají a kombinují 

Fasády obložené cihelnými pásky -  okenní rámy i meziokenní výplně alu antracit 
Fasády bíle omítnuté - okenní rámy alu antracit, meziokenní výplně červené opakní sklo 

Hmoty mezilehlých garáží všechny provedeny v šedé omítce  
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