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centrum újezda - současný stav +  krásný les
+  vzájemně blízké veřejné budovy
+  příležitost zvýraznit centrum
+  příležitost růstu do budoucna
+  “brána” do újezda od nádraží

-  budovy a prostory na sebe nenavazují
-  les je těžko přístupný
-  radnice a škola nemá důstojný předprostor
-  dominuje automobilová doprava
-  chybějící logické pěší propojení
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centrum újezda - naše vize
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+   revitalizace předprostoru masarykovy Základní školy a ZŠ polesná
+   rekonstrukce staroklánovické,. rozšíření chodníku, doplnění cyklostezky
+   doplnění chybějícího pěšího propojení mezi staroklánovickou a polesnou
+   úprava lesoparku, doplnění pěších cest, stezky pro brusle a lanové hřiště
+   územní rezerva pro nové veřejné budovy a náměstí
+   



NAŠE VIZE CENTRA ÚJEZDA - LETECKÝ POHLED

starokolínskástarokolínská

hřištěhřiště

STAROKLÁNOVICKÁSTAROKLÁNOVICKÁ

MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD

zš polesnázš polesná

MASARYKOVA MASARYKOVA 
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CENTRUM ÚJEZDA NA STAROKLÁNOVICKÉ - VIZUALIZACE
+   REKONSTRUKCE A ZKLIDNĚNÍ STAROKLÁNOVICKÉ
+   VĚTŠÍ PODPORA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
+   REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED MASARYKOVOU ZŠ 
+   NOVÝ PROSTOR PRO TRHY, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
+   VODNÍ PRVEK, MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, NOVÁ UDRŽOVANÁ ALEJ
+   ÚZEMNÍ REZERVA PRO NOVÉ VEŘEJNÉ  BUDOVY, OBCHODY A SLUŽBY



MĚSTSKÁ TŘÍDA K NÁDRAŽÍ - VIZUALIZACE
+   BEZPEČNÁ A POHODLNÁ CESTA PRO PĚŠÍ S LAVIČKAMI
+   ODDĚLENÁ CYKLOSTEZKA
+   BEZÚDRŽBOVÁ LUČNÍ VÝSADBA
+   NOVÁ ALEJ A OKRASNÉ KEŘE 
+   NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
+   PROVÁZANOST S LESNÍMI CESTAMI



centrum újezda - majetkoprávní vztahy


