
TABULKA MÍSTNOSTÍ
       označení název místnosti          plocha m2

 a vstupní chodba       12,15

 b společné WC       7,01

 c prádelna a úklidová místnost     8,56

 d denní místnost technických služeb    14,20

 e zasedací místnost hasičů     40,12

 f šatna technické služby      5,59

 g sprcha, umývárna      5,04

 h šatna hasiči       8,11

 i garáž hasiči       99,34

 j dílna        13,42

 k sklad pohonných hmot      8,45

 l sklad chemie a hasicích přístrojů     6,16

 m dílna technických služeb se zvedákem    48,18

 n garážová stání technických služeb a techniky údržby obce 123,64

 o   sklad posypových hmot     38,34
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ULIČNÍ VIZUALIZACE

HASIČSKÁ ZBROJNICE, MODERNÍ ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE LÍBEZNICE, OKOLÍ DOMU SLUŽEB1.2

Zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území, zdůvodnění přínosu navrženého řešení

Hlavními determinanty pro naše řešení byly pozice stavebního pozemku v širších souvislostech obce, samotný pozemek a kontext okolní zástavby - jak s ohledem na urbanismus tak hmoty budov. 
Historicky se nacházíme v původní struktuře vesnické zástavby, kterou stále tvoří lineárně tvarovaná vesnická stavení s přehlednou orientací. Právě archetyp těchto staveb je základní inspirací pro návrh budovy zbrojnice. Ta je v orientaci sever jih a vymezuje 
tak, spolu s budovou Domu služeb (pošty), zpevněnou plochu pro parkoviště a nástupní prostor před poštou. Klasický archetypální tvar venkovského domu je půdorysně i výškově zalomen v reakci na okolní zástavbu a stavební program (rozdílná šířka objektu v 
místě zázemí a garáže JSDH).

Nosným prvkem stavby je kromě lineárnosti hmoty zároveň její částečné eliminování poměrně dominantním průchodem, který umožňuje pěší propojení centra obce s budoucím „zeleným“ prstencem po obvodu. Právě vazba na existující konfiguraci obce a 
reagování na urbanisticko-architektonické pojetí nedávno rekonstruovaného náměstí jsou určujícími elementy pro tvarování zpevněných ploch nově vzniklého veřejného prostoru. Jedním z atributů je i podobně řešený parter v místě překonávání menších 
výškových rozdílů – „jezdecké schody“. Poměrně rozsáhlá plocha dvora je provozně rozdělena zeleným pásem na zklidněnou část pro pěší a část sloužící pro výjezd zásahového vozidla a pro parkování (23 stání).
Čelní štít budovy zbrojnice je umístěn na uliční čáru ulice a zaplněním proluky pomáhá dotvořit uliční frontu. Archetyp vesnické stavby je pojednán soudobými prvky. Střešní plech (tmavý předzvětralý TiZn) je použit i pro obklad fasády, která je doplněna 
náběhovými dřevěnými špaletami oken a průchodu. Materiálové a barevné řešení odlišuje budovu od sousedních staveb a pomáhá zdůraznit její význam.

Průchod odděluje vytápěnou část budovy se zázemím pro zaměstnance technických služeb a zázemí JSDH od nevytápěných/temperovaných garáží a skladů Vstupem z průchodu přes spojovací komunikaci je přístupná šatna sboru dobrovolných hasičů 
s maximální kapacitou 12 osob a šatna technických služeb (7 osob) se společnou umývárnou se sprchami. Součástí toalet přístupných z chodby je i prostorná úklidová místnost s prádelnou (pro potřeby JSDH). Z chodby je dále přístupná denní místnost 
technických služeb a zasedací místnost JSDH s kapacitou 20 osob. Na průchod navazují 2 garážová stání techniky JSDH s dílnou, skladem pohonných hmot a hasících a chemických přístrojů. Dále je řazena dílna technických služeb s heverem a garážová stání 
vozů a techniky technických služeb, objekt ukončuje krytý sklad posypových materiálů.
Stavba je konstrukčně řešena z klasických materiálů zděné stěny s železobetonovými průvlaky v garážích, krov je uvažován jako dřevěný z příhradových sbíjených vazníků. Stavba je uvažována jako nízkoenergetická, vytápěné a nevtápěné provozy jsou logicky 
seskupovány s důrazem na minimalizaci tepelných ztrát. objektu. Fasáda a střechy jsou obloženy předzvětralým TiZn plech v tmavém odstínu.
V souladu se zadáním soutěže návrh uvažuje se zklidňující úpravou křižovatky před Domem služeb, která by měla zajistit bezpečný průchod chodců přicházejících do řešeného území z centra obce. Součástí této úpravy je posun stávající autobusové zastávky 
dále před sousední prodejnu.


