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Současné kabiny na fotbalovém hřišti budou odstraněny, na jejich místě by mělo být vystavěno nové sportovní zázemí.

Studie je zpracovávána na základě podkladů od TJ Jiskra Měřín a pověřením Městyse Měřína.

Budova pro sportovní zázemí by měla respektovat stávající okolní zástavbu a musí být vsazena mezi fotbalové hřiště, tenisový kurt a nádrže na
zavlažování.

V 1.NP se nachází: místnost správce, praní dresů, kasa a zázemí pro rozhodčí, ve střední části budovy jsou 2 šatny pro hráče samostatně každá
s hygienickým zařízením, technická místnost, úklidová místnost a toaleta pro imobilní. Na konci budovy (od vstupu do areálu) je občerstvení a
toalety pro hosty.

Na budovu navazuje kryté podium a parket, který za nepřízně počasí poslouží i jako přístřešek pro stoly a lavice. V 1.PP jsou další 4 šatny pro hráče,
vždy dvě mají společné hygienické zařízení, včetně dvou prostorů pro masérnu a sklad. Na šatny navazuje větší volný prostor, který může posloužit
za nepřízně počasí jako tělocvična „cvičení s vlastním tělem“ či prostor pro přespání turistů, cyklistů, … 1.NP a 1.PP jsou dostupné po venkovních
krytých komunikacích. Do 2.NP je přístup z 1.NP po vnitřním schodišti. V tomto patře je zázemí pro vedení „zasedací místnost“, vyhrazený prostor
pro kameru a komentátora, VIP krytá tribuna a toalety.

Sportovní zázemí je navrženo jako nízkoenergetická stavba, z části využívá přírodní materiály a na jižní stranu jsou venkovní komunikační prostory
kryté roštem z tahokovu a porostlé zelení. Ta v letních měsících chrání budovu před přehříváním a přispívá i k akustické a estetické rovnováze.
Exteriér je moderní stavbou s přírodními odstíny. Na ploše pultové střechy je předpoklad realizace fotovoltaické elektrárny. Aby došlo k propojení
interiéru a exteriéru jsou v celém komplexu navržena velká okna a dveře. Těmi proniká dostatek světla a tepla.

Obestavěný prostor: 657,2 m2

Objem stavby: 2 706 m3 (bez tribuny a krytého podia)

Investor: Městys Měřín

Lokalita: Měřín, parc.č. 556
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