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Konzultační vyjádření - Územní studie veřejných prostranstvf Litovel —

Chořelice

Městský úřad Litovel, odbor ŽP obdržel dne 4.1. 2022 žádost pana Ing. arch. Milana Obenause
o vydání konzultačního stanoviska ke studii: Uzemní studie veřejných prostranství Litovel —

Chořelice Tato studie se skládá z těchto částí:
Cl - Křížení komunikací za vjezdem z ul. Olomoucké,
C2 - Náves,
C3 — Plocha před bytovým domem, sportoviště, hasičská zbrojnice,
C4 — Plocha budoucí parkové zeleně PZ s plochami sport. vyžití.

V této studii je konstatováno, že veřejné plochy v Chořelicích v obecné rovině postrádají
prostorovou logickou organizací. Obzvláště je to patrné v oblasti veřejné zeleně, která postrádá
jednotící koncepci a má nevhodnou skladbu dřevin. Z pohledu Městského úřadu Litovel,
odboru ZPje naprosto zásadní úprava veřejného prostranství na návsi v okolí kaple Sv. Floriana
z roku 1848 a kamenného kříže z roku 1860. Tento prostor je naprosto zanedbaný, obsahuje
řadu přehuštěných dřevin. Na některých místech je prostor díky své nepřehlednosti i
potencionálně nebezpečný. Co je zásadní, zeleň blokuje pohled na kapličku Sv. Floriana.

Navrhované řešení:
Ke konzultačnímu vyjádření bylo předloženo několik řešení — varianta A, varianta B a varianta
C. Ve všech variantách je navržena probírka dřevin, které brání pohtedům na kapli. Stejně tak
jsou navrženy k odstranění dřeviny, které jsou ve zhoršeném zdravotním a pěstebním stavu.
Celý řešený prostor návsi se tak zpřehledňuje, zprůhledňuje a je mu vtištěna tolik přehledná a
čitelná organizace. Tímto opatřením se „přiznává“ kaple sv. Floriana coby dominantní prvek
na návsi. Rozdíl ve variantách je víceméně definován pouze v prostorovém a tvarovém řešení
zpevněných ploch před kaplí sv. Floriána. Ve variantě A je kaple zasazena do elipsovité
zpevněné plochy, která tvoří určitý jednotící prvek s kamenným křížem z roku 1860. Kaple je
do zpevněné plochy umístěna excentricky v souladu s jejím umístěním v řešeném prostoru
návsi.
Varianta B je v mnohém podobná variantě A. I zde je plocha uvolněna tak, aby bylo možné

pozorovat kapli Sv. Floriána z prostoru návsi. Plocha je však podstatně rozšířena zejména
západním směrem. Kaple tak z čelního pohledu nabývá na monumentalitě. Je tak zdůrazněn
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hlavní vstup do kaple tak, jak tomu bývá v mnoha analogických situacích. Stromořadí
ovocných stromů na návsi zůstává beze změn, jako ve variantě A. Variantní řešení C je v
podstatě velmi podobné variantnímu řešení B. Rozdíl je pouze ve tvarování zpevněné plochy
ve tvaru oválu, jehož část pomyslné linie protíná podlahu kaple.

Závěr:

Ve všech navrhovaných úpravách se ve velké míře využívají stávající vzrostlé dřeviny tak, aby
byl zároveň respektován původní kompoziční záměr i charakter řešených historických prostorů,
kterým by měly dominovat zejména stavební prvky, které jsou pro celkové řešení určující. Proti
těmto úpravám nemáme žádných námitek a souhlasíme s nimi.
V případě navrhovaných úprav na návsi je naprosto zásadní, že všechny navržené varianty
navrací historizující kapli Sv. Floriána její původní dominantní postavení v prostoru návsi tím,
že k ní byly otevřeny průhledy. Městský úřad Litovel. odbor ZP i,referuie variantu A. Máme
za to, že tvarování zpevněné plochy kolem kaple Sv. Floriana je další výraznou (především
funkční) dominantou tohoto prostoru aje v této variantě nejlépe řešena.
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