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Stávající stav
Obec Zdiby se nachází severně od hlavního města Prahy a je tvořena 4 osadami: Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Brnky. Sice je obec tvořená víceremi osadami nedají se však definovat lokální centra pro interakci lidi.
Chybí identiﬁkace s vlastním prostředím. Není zřejmé kde se nachází centrum celé obce, je-li zde vůbec. Administrativní centrum se dnes nachází ve Veltěži, ale nijak jinak než adresou obecního úřadu to není
definovano. Dalším velkým problémem bylo vybudování magistrály ve východní části obce v 70. letech. Tento návrh reaguje na proložení nové tramvajové trati a pracuje s historickou stopou obce, snaží se vrátit
život na veřejná prostranství a propojit je.

Doprava
Návrh počítá s Pražským okruhem a vybudováním nové tramvajové trati. Především to ovlivní vzhled ulice Pražská, kde v dnešní době vladné magistrála ze 70. let. Obecně
platí, že pro volbu cyklostezek a cest kterými povede hromadná doprava, byly zvoleny ulice, které to svojí šířkou umožňují. V částech komunikace, které byly upravené v
rámci této práce je šiřka jízdního pruhu minimální a to 3,00 m. Tato volba je podmíněná tím, že zmenšením jízdního pruhu se reguluje i rychlost aut. Veřejná doprava v obci
vede ulicí Průběžná, kde se nachází relativně hustá síť autobusových zastávek. Ovšem Brnky zůstavají bez řádného napojení na hromadnou dopravu. Tento návrh nabízí
zřízení 3 nových zastávek včetně konečné U Zámku, kde se bude nacházet i odstavní autobusová plocha. Napříč obcí také povedou nové cyklostezky spojující nabřeží s
ulici Pražskou. Tato provázanost umožní lidem cestovat na kole a to buď k přívozu u Klecánek nebo k nové tramvajové zastávce.
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1 Zdibský zámek
Jedná se především o
transformaci území v okolí zámku
a reakci obce na projekt nové
tramvajové trati. Nově by mělo
vzniknout náměstí u tramvajové
zastávky a měly by být
zpřístupnění zámecké zahrady.

2 Veltěž
Historická budova statku v osadě
Veltěž se nachází v centru obce,
hned naproti ZŠ a budově obecní
policie. Cílem je vytvořit lokální
centrům, zpřístupnit dvůr,
poukázat veřejnosti hodnoty
daného místa a jeho historickou
hodnotu.

3 Přemyšlení
Historický zámek Přemyšlení,
byvalý areál výzkumného ústavu a
rybník tvoří dohromady zajímavý
celek, který má vlastní kouzlo a
zaslouží si být vníman nejen jako
tranzitní úsek na cestě do Klecan.

4 Park
Novodobější zástavba z volně
stojících rodinných domů
ponechala prostor pro zeleň, avšak
tento prostor není příliš funkční a
využíván.

5 Zámek Brnky
Zámek Brnky a přilehlý park
představují velkou historickou
hodnotu a zasloužily by si opravu a
údržbu. V rámci projektu
především jde o zpřístupnění
zámeckého parku a vytvoření
veřejných prostor kolem kulturní
památky.

Zdibský zámek
V zámeckém areálu návrh pracuje s historickou minulosti osady Zdiby
a přebírá tak členění územi na 3 zóny. Horní část tvoří vydlážděná,
zpevněná plocha s výjimkou půdorysných obrysu historických stop
budov, které zde kdysi stály. V tomto místě je použita dlažba s
prorustající trávou jako přípomínka o ztracené historii. Návrh počítá s
rekonstrukcí Zdibského pivovaru a zámku a obnovením jejích funkcí.
Střední část s rybníkem představuje francouzskou zahradu, dolní část
je ponechaná v původním stavu klasického anglického parku. Plocha
u budoucí tramvajové zastávky je celá vydlážděna. Dané řešení nejen
pomůže k propojení náměstí M. J. Husa s nově vzniklým náměstím u
zámku, ale také zpomalí automobilovou dopravu.

Veltěž
Historické budovy statku tvoří zajímavý celek, který si říká o využití.
Otevřením dvora veřejnosti vznikne obdelníková plocha, kterou rámují
sousední budovy a nabízí svůj parter pro tento prostor.

Přemyšlení
Pokud Veltěž je vnímaná jako obchodní centrum obce, tato část je
chápaná spíše jako průmyslové centrum. Bývalý areál výzkumného
ústavu nabízí prostory pro dílny, workshopy a co-working v
bezprostřední návaznosti na hlavní tepnu obce. Veřejné prostory u
těchto budov jsou určené především k venkovním aktivitam. Podel
cyklostezky u rybníku bude zřízeno molo, silnice v této části bude
vydlážděná pro vytvoření pěší zóny mezi rybníkem a zámkem.

Park
Chatrající prostor, velikostí Staroměstského náměstí, by dnes měl
sloužit jako park, ale zatím jeho potenciál nebyl odhalen. Ponechané
velké travnaté plochy slouží pro venkovní hry a různé aktivity, přitom
stejný prostor by mohl sloužit pro farmářské trhy nebo různé větší
akce. Pod úpravy této části spadá výsadba stromů, zřízení dětského
hřiště a proložení cestíček z mlatu.

Zámek Brnky
Zámek Brnky je kulturní památkou a představuje velkou historickou
hodnotu. Návrh se snaží podtrhnout a zvýraznit jeho historickou
důležitost. Především jde o odhálení budovy z zarostlého a
neudržovaného parku kolem zámku. Zřízení nové autobusové
zastávky a vytvoření síti mlatových stezek na západní straně parku
začlení tuto vyznamnou budovu zámku do každodenního provozu a
vratí jí život. Zbyvající část zarostlého parku je ponechaná ve
stávajícím stavu s výjimkou mlatové cestičky probíhající po jeho
obvodě. Cestička má přesně 1 km a budé osvětlená malými
podlahovými světýlky pro nezapomenutelný zážítek z nočního běhání.
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