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Tento nízkopodlažní bytový dům se nachází na nároží ulic Provazníkova a Mathonova. Je navržen jako vzorový, ostatní budovy ve formě otevřených bloků jsou řešeny analogicky. Pouze reagují na odlišný 
půdorys v daném místě.
Představovaná budova sestává ze dvou hmot ve tvaru písmene C. Ty vymezují polosoukromý zelený vnitrblok s odpočivnými kouty a dětským hřištěm. Parter budovy je prostupný ve více směrech, 
nebrání svobodnému pohybu v zastavěném území. Je materiálově odlišen. Fasádu tvoří tmavě probarvený pohledový beton, který ostře kontrastuje se světle béžovou fasádou obytných podlaží. Dům se 
pocitově vznáší nad zemí.
Celá plocha 1. suterénu, včetně plochy pod vnitroblokem, je využita pro podzemní garáže s přístupy do všech vchodů. Je zde také nezbytné technologické zázemí. Většinu krytých ploch parteru zaujímají 
úložné prostory k bytům, doplněné vstupními prostory. Stěny parteru orientované do vnitrobloku jsou provedeny z profilovaného skla typu Copilit. 
Obytné jsou buď tři nebo čtyři podlaží. Výškové rozdíly zlidšťují měřítko a umožňují zakomponování bytů vyššího standardu se střešními terasami. Na podestách jsou většinou vchody do dvou bytů, 
výjimečně do čtyř. Každý byt má balkon nebo lodžii. Severní a jižní stěny jsou zazubené. Mohou zde tak být i okna orientovaná na západní výhledovou stranu, případně balkony. 
Suterén a přízemí jsou vyzdívaný montovaný železobetonový skelet. Ten vynáší obvodové nosné zdi z keramických bloků ve vyšších podlažích. Celá šířka domu je překlenuta předpjatými stropními 
panely, které nekladou žádná omezení ve vnitřní dispozici. Každý byt je tedy přizpůsobitelný přání zákazníka. Okna, výkladce a vstupní dveře jsou dřevěné, typu EURO. Na plochých střechách je navržena 
extenzivní zeleň nebo střešní zahrady.

Typické podlaží | 1:500Příklady bytů | 1:100

◄◄ byt 2+1 | 61,20 m2
 lodžie 7,7 m2
 orientace V-Z

◄ byt 2+kk  | 51,33 m2
 lodžie 7,7 m2
 orientace V-Z

◄▼ byt 4+1 | 87,37 m2
 balkon 3,5 m2
 orientace S-J

▼ byt 3+kk s pracovnou
 66,34 m2
 balkon 3,5 m2
 orientace S-J

Parter a vnitroblok | 1:500Řezy a pohledy | 1:500

Řez příčný

Pohled severní (ulice Krkoškova)

Pohled jižní (ulice Provazníkova)

Řez podélný

Pohled západní (nová ulice)

Pohled východní (ulice Mathonova)

Soupis výměr

Užitná plocha Byty 8397 m2

 Prodejní plochy 183 m2 
 Společné prostory 1710 m2

 Podzemní garáže 5066 m2 (114 vozidel)
 Celkem 15356

Počet bytů Jednopokojové 20
 Dvoupokojové 38
 Třípokojové 27
 Čtyřpokojové 18
 Pětipokojové 2
 Celkem 105

Zastavěná plocha  5023 m2 (vč. garáží)
Plocha vnitrobloku  2277 m2

Obestavěný prostor  33679 m3


