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ÚR

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

ozn.:měřítko:

vodní plocha = 310,09 m n m. Bpv

"ROSICE - ZÁTOKA" AREÁL KOUPALIŠTĚ
679/9, 679/29, 679/140, 679/141, 679/142, 679/79, 679/80, 679/81, 679/83, 679/84, 679/101, 679/102,
679/139, 679/172, 679/173, 679/174, 679/175, 679/197, 1003/23, St.1165/1, St. 1165/3, St. 1167, St. 1168,
 St. 2043, St. 2044, 3622, 5697/1, 679/82, St. 1172, St. 1173, 679/79, 679/80, 679/81, 680/31, 5697/1 v k.ú. Rosice

+ 0,000 podlahy SO5. a SO 5.2 = 310,72 m n m. Bpv

D.5.1.ANOTACE

SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
Objekt zázemí areálu je přízemní, nepodsklepená stavba umístěná podél ulice Tyršova. Objekt je místě stávajícího objektu restaurace – ten bude odstraněn (viz. samostatný
projekt). Objekt je na parc.č. 679/81, 679/174, 679/175, 1165/1, 1165/3. Objekt má šířku 7,8 až 8,57 m a délku 32,07 m, výška hřebene je 5,57 až 5,9 m, okap je ve výšce 2,85 m.
Podlaha objektu je ve výšce 310,72 m n.m. Objem stavby se přibližně ve dvou třetinách stavby láme a vytváří tak prostor hlavního vstupu do areálu. Střecha je sedlová, ze strany
areálu navazuje stříška podepřená sloupky, které kryje prostor před šatnami a vstupní prostor.
Stavba je zděná, založená na základových pasech. Krov je dřevěný ze sbíjených vazníků. Fasáda je tvořena kombinací klasické bílé omítky a dřevěných prvků z hranolů, které
zakrývají okna do hygienického zázemí. Výplně otvorů budou v hliníkových rámech, zasklení bude izolačním trojsklem.
Severní část objektu navazuje na vstup do areálu. Vstup je částečně krytý plochou střechou na ocelových sloupcích. Vstup vymezuje nízké oplocení, 3 turnikety (jeden pro
kočárky a vozíky) a lavičky pro sezení. Je zde pokladna, sklad věcí k zapůjčení, místnost plavčíka a zázemí zaměstnanců. Zaměstnanci mají vlastní vstup, šatny jsou oddělené pro
muže a ženy. Kuchyňka pro zaměstnance je řešena nikou v prostoru chodby. Předpokládáme 7 zaměstnanců.
Šatna návštěvníků je řešena jako krytý přehledný venkovní prostor. Jsou zde uzamykatelné skříňky (dvě řady nad sebou doplněné lavicí) a převlíkací kabiny. Jedna je určena pro
imobilní. V prostoru šatny je umyvadlo a přebalovací pult. Šatna je otevřená do krovu, prostor je přisvětlený řadou střešních oken. Z šatny jsou přístupné záchody a technická
místnost s výlevkou, které jsou vytápěné a budou celoročně využívány. V těchto prostorách je rovná tepelně izolovaný strop. Z venkovního prostoru jsou přístupné dvě otevřené
sprchy. Kapacita šaten, sprch i záchodů je doplněna drobnými objekty rozmístěnými v areálu. V areálu jsou umístěny i uzamykatelné boxy na drobné věci.
V jižní části budovy je dílna a technická místnost, navazuje venkovní technický dvůr s přístřeškem pro techniku a nádoby na odpad. V technické místnosti v jižní části je stávající
studna, která bude využívaná pro zásobování dětského světa vodou a ponechána jako druhý náhradní zdroj vody pro biobazén. Do této místnosti budou přivedeny přípojky vody,
elektro i plynu. Objekt bude odkanalizován přípojkou společnou pro celý areál. Dešťové vody jsou svedeny do jímky v areálu, využity pro zalívání, přebytek bude přečerpáván
přes výustní objekt do potoka.
V objektu bude rozvedena voda z řádu, bude provedena klasická elektroinstalace. Vytápění bude zajišťovat kotel na plyn se zásobníkem TUV.

SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE
Objekt zázemí areálu je přízemní, nepodsklepená stavba umístěná podél ulice Tyršova. Objekt je místě stávajícího objektu ubytování – ten bude odstraněn (viz. samostatný
projekt). Objekt je na parc.č. 1172, 679/82, 1165/1, 679/175. Objekt má šířku 7,8 m a délku 28,84 m, výška hřebene je 5,30 až 5,70 m, okap je ve výšce 2,85 m. Objem stavby se
přibližně v polovině stavby láme a vytváří tak prostor hlavního vstupu do areálu. Střecha je sedlová.
Stavba je zděná, založená na základových pasech. Krov je dřevěný ze sbíjených vazníků. Fasáda je tvořena kombinací klasické bílé omítky a dřevěných prvků z hranolů, které
zakrývají okna do hygienického zázemí a niku pro nádoby na odpad. Výplně otvorů budou v hliníkových rámech, zasklení bude izolačním trojsklem.
Jižní část objektu navazuje na vstup do areálu. Je zde vstup pro zaměstnance, malá kancelář, šatna, sprcha a záchod pro zaměstnance. Předpokládáme max. 5 zaměstnanců.
Navazuje technická místnost, která slouží zároveň jako úklidová místnost (výlevka, sklad čistících prostředků), sklady a kuchyně.
Vstup pro hosty je z ulice v severní části budovy. Ze zádveří jsou přístupné záchody, jeden je bezbariérový. Hlavní místnost restaurace má kapacitu 45 osob. Místnost je otevřená
do krovu, přisvětlená střešními okny. Okna do ulice tvoří výrazný rastr. Směrem k areálu je prosklená stěna, která umožňuje propojení interiéru se zahrádkou. Navazujíc terasa
respektuje stávající starý strom. Řešení zahrádky umožňuje obsloužit hosty restaurace i návštěvníky koupaliště.
Objekt má vlastní přípojku vody, elektřiny i kanalizace. V objektu bude rozvedena voda z řádu, bude provedena klasická elektroinstalace. Vytápění bude zajišťovat kotel na plyn
se zásobníkem TUV. Kotel bude umístěný i v prostoru záchodů pro hosty.

SO 5.3 PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ TECHNICKÉHO DVORA
Přístřešek a oplocení technického dvora navazuje na objekt zázemí areálu podél ulice Tyršova. Technický dvůr je na parc.č. 679/94 a 679/81. Do ulice má oplocení mezi objektem
zázemí koupaliště a stávající sousedící garáží délku 16,4 m. Přístřešek má rozměry 8,1 x 3,7 m, výška je 2,95 m. Délka oplocení do areálu je 13,1 m. Výška oplocení je 2,0 m. V
obou částech oplocení jsou brány šířky 3,5 m, které lze manuálně otvírat. Tyto brány jsou zároveň přístupem pro vozidla IZS do areálu.
Dvůr bude sloužit pro parkování zahradní techniky, uložení materiálu pro správu areálu, budou zde kontejnery na odpad. Vjezd zůstane stávající, bude jen opraven. Dva vzrostlé
smrky zůstanou zachovány. Sousedící garáž nebude dotčena. Povrch dvora bude upraven jako štěrkový trávník, spádování bude směrem do areálu.
Přístřešek bude mít plochou střechu z dřevěných trámů, sloupky budou ocelové na betonových základových patkách. Plocha pod přístřeškem bude betonová. V přístřešku bude
osvětlení, na stěně sousedního objektu zázemí bude přístupná skříň se zásuvkami pro napojení nářadí apod. Střecha bude plochá s hydroizolační folií a kačírkem, voda bude
svedena do areálové dešťové kanalizace.


