NAVRŽENÁ STROMOŘADÍ - NST
Označení

1_NST

2_NST

3_NST

4_NST

5_NST

Typ

Podrobný popis záměru

Funkce v navrhovaném
systému zeleně

Aktuální/výchozí stav

Délka (bm)

Dotčené parcely

jednořadé

Jednořadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
liniová zeleň doprovodného
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má
charakteru, která mezi sebou
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, vytvořit přirozený
spojuje rozvojové osy
doprovod cesty a zároveň hraniční linii mezi poli.

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

222,24

519/9, 1082/11, 1082/12,
1082/13, 182/14, 1082/15,
1082/16, 1082/17, 1082/18

jednořadé

Jednořadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
liniová zeleň doprovodného
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má
charakteru, která mezi sebou
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, vytvořit přirozený
spojuje rozvojové osy
doprovod cesty a zároveň hraniční linii mezi poli.

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

303,65

1071/5

jednořadé

Jednořadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
liniová zeleň doprovodného
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má
charakteru, která mezi sebou
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, vytvořit přirozený
spojuje rozvojové osy
doprovod cesty a zároveň hraniční linii mezi poli.

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

315,93

508/1, 508/23, 508/22,
508/21, 508/20, 508/19,
508/18, 508/17, 508/16

dvouřadé

liniová zeleň doprovodného
charakteru, která je částečně
Dvouřadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
vedena souběžně s hlavní
polní cesta ve vlastnictví obce
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má
rozvojovou osou a uvozuje jeden z mezi zemědělsky
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, vytvořit přirozený
hlavních vstupů do severní části
obshospodařovanými pozemky
doprovod cesty a zároveň hraniční linii mezi poli.
katastru (spojuje severní krajinný
uzel s urbánními)

1059,94

966, 474/3, 474/4, 474/5,
474/1, 474/6, 474/7, 474/8,
474/9, 474/10, 474/11,
474/12, 474/13, 474/14,
474/15, 964, 508/2, 508/3,
508/4, 508/5, 508/6, 508/7,
508/8, 508/9, 508/10,
508/11, 508/12, 508/13,
508/14, 508/15, 967

jednořadé

Jednořadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
liniová zeleň doprovodného
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má
charakteru, při jedné z vedlejších
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, a vytvořit přirozený
rozvojových os
doprovod cesty.

jedna z vedlejší komunikací
vedoucí směrem k pískovně - do
budoucna se zde bude nacházet
obslužná komunikace podél
dálnice D55, která bude spojovat
obec se severní částí katastru

95,48

532/22, 1026

NAVRŽENÁ STROMOŘADÍ - NST
Označení

Typ

Podrobný popis záměru

Funkce v navrhovaném
systému zeleně

Aktuální/výchozí stav

Délka (bm)

Dotčené parcely

6_NST

jednořadé

Jednořadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
liniová zeleň doprovodného
polní cesta ve vlastnictví obce
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má charakteru, při jedné z vedlejších
mezi zemědělsky
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, vytvořit přirozený
rozvojových os (vedoucí ve směru
obshospodařovanými pozemky
doprovod cesty a zároveň hraniční linii mezi poli.
k ptačí rezervaci Malá Lipová)

7_NST

dvouřadé

Dvouřadé stromořadí vedoucí do ochranného zeleného
pásu, který bude nejen chránit sídlo před negativními vlivy
dálnice, ale bude disponovat jistou programovou náplní.

liniová zeleň doprovodného
charakteru, při jedné z vedlejších
rozvojových os

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

dvouřadé

Dvouřadé stromořadí vedoucí do ochranného zeleného
pásu, který bude nejen chránit sídlo před negativními vlivy
dálnice, ale bude disponovat jistou programovou náplní.

liniová zeleň doprovodného
charakteru, při jedné z vedlejších
rozvojových os

jedna z vedlejších komunikací ve
vlastnictví obce vedoucí směrem k
pískovně - mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

294,1

484/15, 483/16, 483/15,
483/14, 483/13, 498/31,
498/30, 498/29, 498/28,
498/27, 498/26, 498/25,
498/24, 971/2

dvouřadé

Dvouřadé stromořadí jako doprovod polní cesty vedoucí
od parku, tvořené z domácích druhů dřevin s vhodným
sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit biodiverzitu v
prostoru, vytvořit přirozený doprovod cesty a zároveň
hraniční linii mezi poli.

liniová zeleň doprovodného
charakteru, při jedné z vedlejších
rozvojových os

umělé koryto vodního toku ve
vlastnictví obce - zbytková zeleň
mezi zemědělsky
obhospodařovanými pozemky

382,62

483/9

jednořadé

Jednořadé stromořadí jako doprovod jedné z hlavních
komunikací ve směru na Dluhonice, tvořené z domácích
druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má za úkol
zvýšit biodiverzitu prostoru a vytvořit přirozený doprovod
cesty.

liniová zeleň doprovodného
charakteru při jednom z hlavních
vstupů do obce (cesta ke
kapličce)

jedna z hlavních komunikací ve
směru na Dluhonice - aktuálně se
zeleň nachází poouze v blízkosti
kapličky

263,13

586/3, 989, 581/16, 581/15,
581/14, 986

jednořadé

Jednořadé stromořadí jako doprovod jedné z okrajových
ulic, které budou do budoucna cílem výstavby. Stromořadí liniová zeleň doprovodného
bude tvořeno z domácích druhů dřevin s vhodným
charakteru, při jedné z vedlejších
sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit biodiverzitu prostoru rozvojových os
a vytvořit přirozený doprovod cesty.

okrajová ulice ve vlastnictví obce
sousedící se zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

289,42

581/14, 581/6, 581/13,
581/12, 581/17, 581/11,
581/10, 581/9, 581/8, 581/7,
578/1, 987

8_NST

9_NST

10_NST

11_NST

476,29

532/17, 977, 532/3, 532/19,
532/1, 532/15, 532/16,
532/25, 532/10, 532/11,
532/12, 532/13, 532/14

265,93

542/3, 980, 100/2, 99/2,
498/1, 498/18, 498/19,
498/20, 498/22

NAVRŽENÁ STROMOŘADÍ - NST
Označení

12_NST

13_NST

14_NST

15_NST

16_NST

Typ

Podrobný popis záměru

Funkce v navrhovaném
systému zeleně

Kombinované stromořadí jako doprovod polní cesty po
dvouřadé (okolo obvodu místního hřbitova s hrobkou ve směru na
liniová zeleň doprovodného
hřbitova
Dluhonice. Stromořadí je tvořeno z domácích druhů dřevin charakteru, při jedné z vedlejších
jednořadé)
s vhodným sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit
rozvojových os
biodiverzitu v prostoru a vytvořit přirozený doprovod cesty.

Aktuální/výchozí stav

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

Délka (bm)

Dotčené parcely

766,63

578/1, 581/7, 581/8, 581/9,
581/10, 581/11, 989, 586/6,
591/19, 591/2, 591/33,
591/3, 591/20, 591/21,
591/22, 591/23, 591/24

jednořadé

Jednořadé stromořadí jako doprovod jedné z okrajových
ulic, která bude do budoucna cílem výstavby. Stromořadí
bude tvořeno z domácích druhů dřevin s vhodným
sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit biodiverzitu prostoru
a vytvořit přirozený doprovod cesty.

liniová zeleň doprovodného
charakteru, při jedné z vedlejších
rozvojových os

okrajová ulice ve vlastnictví obce
sousedící se zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

443,45

615/35,615/34, 615/33,
615/32, 615/31, 615/30,
615/29, 615/28, 615/27,
615/25

dvouřadé

Dvouřadé stromořadí vedoucí k dráze, následně skrze ni a
dále k řece. Stromořadí bude tvořeno z domácích druhů
dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit
biodiverzitu prostoru a vytvořit přirozený doprovod cesty.

liniová zeleň doprovodného
charakteru, při jedné z vedlejších
rozvojových os

polní cesta ve směru k řece (s
pochodem pod kolejistěm)

1224,62

615/25, 655/6, 994, 615/24,
615/26, 615/1, 655/3, 655/4,
996, 615/23, 655/40, 997/1

jednořadé

Jednořadé stromořadí jako doprovod jedné z okrajových
ulic, která bude do budoucna cílem výstavby. Stromořadí
bude tvořeno z domácích druhů dřevin s vhodným
sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit biodiverzitu prostoru
a vytvořit přirozený doprovod cesty.

liniová zeleň doprovodného
charakteru, při jedné z vedlejších
rozvojových os

okrajová ulice ve vlastnictví obce
sousedící se zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

jednořadé (ve
směru ke
komunikaci na
Brodek dvouřadé)

Kombinované stromořadí jako doprovod jedné z
okrajových ulic, která bude do budoucna cílem výstavby.
liniová zeleň doprovodného
Stromořadí bude tvořeno z domácích druhů dřevin s
charakteru, při jedné z vedlejších
vhodným sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit biodiverzitu
rozvojových os
prostoru a vytvořit přirozený doprovod cesty a sjednotit
vzhled ulice.

okrajová ulice ve vlastnictví obce
sousedící se zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

334,4

655/18, 655/17, 655/16,
655/15, 655/14, 655/13,
655/12, 655/11, 655/10,
655/9, 655/8, 993

827,83

401/3, 931/2, 364/34,
364/50, 364/15, 364/13,
364/5, 364/29, 364/12,
364/14, 364/4, 364/51,
364/30, 364/3, 1020, 931/1,
355/3, 355/39, 355/40,
355/41, 355/31, 355/42,
355/43, 355/44, 355/4

NAVRŽENÁ STROMOŘADÍ - NST
Označení

17_NST

18_NST

19_NST

20_NST

Typ

Podrobný popis záměru

Funkce v navrhovaném
systému zeleně

Aktuální/výchozí stav

Délka (bm)

Dotčené parcely

jednořadé

Jednořadé stromořadí do zemědělské krajiny, tvořené z
liniová zeleň doprovodného
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má
charakteru, při jedné z vedlejších
za úkol zvýšit biodiverzitu v prostoru, vytvořit přirozený
rozvojových os a nově
doprovod cesty a zároveň hraniční linii mezi poli.
plánované cyklostezce
(doprovod nové cyklostezky)

zemědělsky obshopodařované
pozemky

274,25

364/50, 364/41, 364/42,
364/43, 364/44, 364/45,
364/46, 364/47, 364/48,
364/49, 1020

jednořadé

Jednořadé stromořadí jako doprovod jedné z okrajových
ulic, která bude do budoucna cílem výstavby. Stromořadí liniová zeleň doprovodného
bude tvořeno z domácích druhů dřevin s vhodným
charakteru, při jedné z vedlejších
sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit biodiverzitu prostoru rozvojových os
a vytvořit přirozený doprovod cesty a sjednotit vzhled ulice.

okrajová ulice ve vlastnictví obce,
sousedící se zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

199,49

297/2, 318/5, 318/43, 318/42

dvouřadé

Dvouřadé stromořadí vedoucí okolo nově přeložené
komunikace III/43515. Stromořadí bude tvořeno z
liniová zeleň doprovodného
domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má charakteru, při jedné z hlavních
za úkol zvýšit biodiverzitu prostoru a vytvořit přirozený
komunikací
doprovod cesty.

1320,49

776/15, 776/14, 776/13,
776/12, 776/11, 776/10,
776/9, 776/8, 776/7, 776/6,
776/4, 938, 733/10, 733/9,
733/8, 733/7, 733/6

1352,55

712/12, 712/11, 712/10,
712/9, 712/8, 712/7, 712/6,
712/5, 712/4, 712/3, 712/2,
712/1, 1009/2, 776/2,
776/16, 776/17, 776/18,
776/19, 776/20, 776/21,
776/22, 776/23, 776/24,
776/25, 776/26, 776/27,
776/28, 776/29, 776/30,
776/31, 776/32, 796/3, 796/4

dvouřadé (v
směru k řece jednořadé)

Kombinované stromořadí vedoucí od křížku, okolo
zahrádkářské osady dále k řece. Stromořadí bude tvořeno liniová zeleň doprovodného
z domácích druhů dřevin s vhodným sponem. Stromořadí
charakteru, při jedné z vedlejších
má za úkol zvýšit biodiverzitu prostoru a vytvořit přirozený
rozvojových os
doprovod cesty.

zemědělsky obshopodařované
pozemky

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

NAVRŽENÁ STROMOŘADÍ - NST
Označení

21_NST

22_NST

Typ

dvouřadé (ve
směru k nové
komunikaci jednořadé)

dvouřadé (ve
směru k luhu jednořadé)

Podrobný popis záměru

Funkce v navrhovaném
systému zeleně

Kombinované stromořadí vedoucí podél hlavní rozvojové
liniová zeleň doprovodného
osy až k řece. Stromořadí bude tvořeno z domácích druhů
charakteru, při hlavní rozvojové
dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit
ose
biodiverzitu prostoru a vytvořit přirozený doprovod cesty.

Kombinované stromořadí vedoucí podél hlavní rozvojové
liniová zeleň doprovodného
osy až k řece. Stromořadí bude tvořeno z domácích druhů
charakteru, při jedné z vedlejších
dřevin s vhodným sponem. Stromořadí má za úkol zvýšit
rozvojových os
biodiverzitu prostoru a vytvořit přirozený doprovod cesty.

Aktuální/výchozí stav

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

polní cesta ve vlastnictví obce
mezi zemědělsky
obshospodařovanými pozemky

CELKEM

Délka (bm)

Dotčené parcely

1124,88

1007, 698/3, 698/4, 698/5,
1017, 689/14, 689/13,
689/12, 689/11, 689/10,
689/9, 689/8, 689/7, 689/6,
689/5, 689/4, 676/2, 676/3,
676/4, 676/5, 676/6, 676/7,
676/8, 676/9, 676/10,
676/11, 676/12, 676/13, 682

1123,44

1005, 1003, 803/1, 803/2,
803/3, 803/4, 803/5, 803/6,
803/7, 803/8, 803/9, 803/10,
803/11, 801/1, 801/2, 801/3,
801/4, 801/5, 801/6, 801/7,
801/8, 801/9, 801/10,
801/11, 801/12, 801/13

12960,76

bm

* Proveditelnost návrhovaných záměrů je nutno přizpůsobit aktuálnímu stavu místa, vlastnickým poměrům a inženýrským sítím.
* Rozsah navržených stromořadí byl zvolen tak, aby co nejméně zasahoval do parcel v osobním vlastnictví a dotýkal se zejména parcel ve vlastnictví obce.

