
Nové centrum Jesenice1

Navrhujeme zachovat hlavní urbanistickou hodnotou cen-
tra Jesenice - historickou stopu s trojúhelníkovou návsí oko-
lo přepřahací stanice. Budova stanice na návsi, její kompo-
zice, proporce a natočení k ose ulice z ní vytvoří přirozený 
středobod návrhu a pomůže vrátit genia loci místu. Kolmá 
a úzká parcelace jižně od Budějovické zůstane zachována. 
Mírné navýšení měřítka staveb zdůrazní význam obce.
Řešené území představuje nejniternjší centrum dnes už města 
Jesenice. Jedná se o náves na křižovatce dvou cest, dnes ul-
ice Budějovická a Říčanská. Vzhledem k přetížené dopravě 
se ale charakter návsi postupně vytrácí.  Zklidněním dopravy 
a vytvořením trojúhelníkového náměstí na původním místě 
chceme místu vrátit jeho původní význam. Na východní 
straně náměstí uzavře ve své dominantní poloze nová budo-
va radnice a městského sálu. Velmi zajímavým aspektem je, 
že  v těsné návaznosti na řešené území se nachází v ose ulice 
Budějovická další trojúhelníkový prostor na rozcestí dalších 
cest, tentokrát ulice Budějovická a Zbraslavská. Oba tyto tro-
júhelníky spolu vytváří jeden celek – jakési spojené nádoby.
Samotné náměstí navrhujeme ponechat co nejvíce otevřené 
a volné bez předělů a barier, tak aby sloužilo pro různé účely, 
od běžného každodenního života správního centra , až po 
různé typy jednorázových trhů a společenských akcí. Jedinou 
výjimkou je plocha se stromy a mlatovým povrchem. Jedná 
se o prostor rekreace s posezení ve stínu stromů.
Vytvořením náměstí okolo budovy přepřahací stanice vzni-
knou v urbanistické koncepci města dvě přestavbová území.  
Obě území jsou velikou příležitostí pro město přinést do 
širšího centra obce novou urbanistickou a architektonickou 
kvalitu. Mělo by se vesměs jednat o kompaktnější městskou 
zástavbu s bydlením a drobnějšími komerčními aktivitami.
Nové projetí veřejného prostoru má za cíl zklidnění automo-
bilové dopravy v řešeném území a vyhradit větší prostor pro 
nemotorovou dopravu oproti stávajícímu stavu. Navrhované 
dopravní řešení komunikací nepředpokládá zásadní omezení 
na vjezdech do řešeného území.
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Legenda

        Rešené území
        Navrhovaná budoucí regulace bloku

1      Nová radnice - pošta - městská policie
2      Městský sál 
3      Přepřahací stanice - knihovna, infocentrum
4      Poliklinika
5      Parkovací dům


