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ÚSVP  CHOŘELICE                      

A. TEXTOVÁ  ČÁST 
 
 

1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
 
 
1.1 Analytická část 
 
 
Vyhodnocení podklad ů 
 

- Územní plán (ÚP) 
- Ortofotomapa s katastrální mapou, veř.dostupné podklady o vlastnictví 
- Zaměření stáv.stavu dílčích částí pro potřeby studie v dwg 
- Podklady od správců sítí 

 
Doplňující pr ůzkumy a rozbory 
 

- Průzkumy provedené na místě – ověření povrchových znaků, zeleň 
- Fotodokumentace 

 
Současný stav 
 

- Obecně, prostorové uspořádání:  
Dle ÚP – dříve zemědělská obec ulicové půdorysné formy s kaplí sv.Floriána ve 
středu hist.části na návsi. Zástavba soustředěna podél místních komunikací 
navázaných odbočením z kom.č.449 – ul.Olomoucká.   
Na návsi i podél hl.uliční sítě víceméně stabilizovaná zástavba. Náves svébytným 
centrem, zachovat a nenarušovat současný ráz zástavby. 
Využití rozvojových ploch podmíněno jejich dobrou dopravní dostupností – tj.je 
nutno realizovat obslužné komunikace. 
Mezi prvořadé úkoly patří realizace protipovodňových opatření – ohrázování.  
 
BI – Bydlení individuální stávající kolem středu obce s návsí a místních 
komunikací na S a JV , stáv.též dle sil.č.449 – ul.Olomoucké, úz.rezerva na 
V obce. Dostavby do stáv.proluk a k ul.Olomoucké na J. 
BH – Bydlení hromadné – výstavba z II.pol.XX.stol – jeden panel.dům na SV od 
návsi. 
VD – Plochy drobné výroby v SZ části obce ve vazbě na okraj města Litovle.  
VP – Plochy výroby - v současnosti obděl.plocha na S obce, výhled. Navazuje na 
stáv.plochy výroby města Litovle. 
DS – Plochy pro silniční dopravu- za hranicí obce na Z, podél hranice s areálem 
VP na SZ výhledově nová komunikace. 
Cyklotrasa č.6243 od Z k JV vedena v obci po stáv.komunikacích. 
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OV.1, OV.4 – Plochy obč.vybavení soustředěny do Z části za silnici 449 – 
čerp.stanice PHM (výhledově ke zrušení kvůli trase nové komunikace). 
SO.2 – Plochy smíš.ostatní – na Z od návsi a severně od ní (dnes využita pro 
výstavbu RD), výhled na SV. 
OS – Plocha sportovišť v SV části obce.  
ZP – Zeleň parková na Z kolem plánované komunikace, dnes zemědělsky 
obhospodařována. Dále na SZ za novou výstavbou RD jako bariéra k plánované 
nové komunikaci. Stávající pak ve středu návsi, nově plánovaný pruh pro jižní 
oddělení nových ploch SO.2 na V. 
LBK, LBC - Lokální biocentrum kolem ramene řeky Moravy, biokoridor tamtéž. 
Z.x – Plochy zeleně ostatní - pás veř.zeleně pod ramenem Moravy. 
Na S  obce se po obvodu intravilánu plánuje protipovodňová hráz proti záplavě 
Q100. 
 
Bydlení: 
- se potkává městské (novější části blíže  k silnici 449) + jeden bytový dům 
panel.typu se střešní mástavbou - a historické vesnického typu (kolem návsi). 
 
Rekreace, cestovní ruch – Pěší cesty značené, stabilizované trasy. Cykloturistika 
velmi atraktivní v této části, cyklostezka 6027 Březové – Unčovice (přes náves) – 
Mezice, cyklostezka 6243 z Rozvadovic na JV do Litovle na SZ. Koupání 
v pískovně Náklo. 
 
Zeleň:  PZ - na návsi, v parčíku za křížkem na křížení místních komunikací, lokální 
biocentrum u ramene řeky Moravy, místně liniová. Dále pak zeleň v zahradách. 
Zastoupení by mělo být v plochách indiv.bydlení BI - 40%, SO – 30%, OV – 20%, 
pl.pro tělovýchovu a sport OS – 20%, pl.veř.prostranství – 20%.  
 
Občanské vybavení, služby: 
Plochy OV ani OK v obci nejsou, jsou v navazujících plochách města Litovle. 
 
Dopravní řešení: 
Na JZ od obce trasa silnice II/449. Z ní odbočka do obce. Místní komunikace 
doporučeny  k upravování v průjezdném úseku obcemi ve funkční skup.B a typu 
MS 2 8/7/50. 
Ochranná pásma komunikací dle ÚP. 
Zavedena veřejná hromadná doprava autobusová na okraji – v ul.Olomoucké. 
Pěší doprava po chodnících, rovněž i v profilu ulice ve vozovkách, kde není 
možno chodník zbudovat. 
Cyklotrasy uvnitř obce nevyhrazeny, cyklisté vedeni po vozidlových komunikacích.   
Pěší chodníky pouze od zastávky BUS po začátek obce na J, uvnitř obce zatím ve 
vozovce, nově k datu zprac.studie je zprac.PD na dílčí řešení chodníky směrem 
od II/449 až k návsi. 
Doprava v klidu nevyznačena, celkový deficit. K datu zprac.studie zprac.dílčí PD 
na vytvoření parkování. 
 
Vodní hospodářství: 
Pitná voda – stáv.řady, obnovováno od 70-tých let XX.stol. Pro novou zástavbu 
bude provedeno prodloužením stáv.řadů a přípojkami. Přes obec vede dálkový 
přivaděč LIT 300. 
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Kanalizační síť – jednotná spádová, místně i dešťová částečně dožilá vč.příkopů. 
Odpadní vody odváděny na ČOV Litovel. Vody dešťové u nových částí 
přednostně do zásaku. 
Vodní toky – meliorační příkopy na V od obce - údržba. Jeden vč.zatrubnění od 
návsi směrem k JV. Na S hraničí rameno řeky Moravy překlenuté mostkem pro 
pěší a cyklisty. Nový most pro novou komunikaci uvažován na SZ straně. 
Ohrázování – vedeno mimo zájmové území po S a V okraji. Zpracovává a řeší 
Povodí Moravy. 
 
Energetika: 
Zásobování plynem STL stávající z ul.Olomoucké, DN 63 a 50. Dostačující 
vedení. VTL vedeno na SV do areálu výroby v Litovli. 
VN 22kV – dostačující stáv.linka VN 16 22kV. Uvažovány přeložky pro umožnění 
výstavby BI.  
V sekundárních rozvodech se předpokládají postupné úpravy rozvodů na 
kabelové, nové již jen kabelové. U veřejného osvětlení VO bude dle potřeby 
kabelový rozvod, stožáry by měly být ocelové, bezpaticové, svítidla LED. 
Telefonní linkové rozvody uloženy vzdušně, nově převést kabelově. 
Dálkový kabel na V – stáv.k přeložení. Přes obec vede 2x radioreléový paprsek. 
 
ÚSES: 
Mezi skladebné části patří LBK podél strouhy na S a LBC severně obce, obojí 
nivní + vodní. 
 
Prostupnost území: 
Zachovat stávající. 
 
Záplavové území: 
Obec je v záplavovém území dle rozlivu z r.1997, správcem povodí je Povodí 
Moravy, s.p.Brno. Na SV je u koryta ramene řeky Moravy stáv.ochr.hráz, plánuje 
se doplnění a zvýšení po celé délce tohoto vodního toku oboustranně. 
 
Podmínky využití ploch: 
Stávající zástavba je zahrnuta do stabilizovaných ploch, tj.bez větších zásahů kdy 
podmínky pro využití a prostorové uspořádání budou shodné se stáv.stavem. Pro 
přestavbové plochy Z13, Z14, Z35, Z46 i plochy ostatní jsou podmínky určeny ve 
výkresové části stanovením stavebních a regulačních čar.  
Stavební čára – objekt musí být směrem k uličnímu koridoru osazen hranou na 
tuto čáru.  
Regulační čára  - objekt nesmí směrem k uličnímu koridoru překročit tuto čáru. 
 
Navrhované plochy jsou v ÚP dle svého využití vyznačeny silnějším odlišným 
barevným ohraničením, územní rezervy pak čárkovaně. Uvažuje se zástavba BI – 
bydlení v rodinných domech, BH – bydlení hromadné je stávající, plochy Z jsou 
přestavbovým územím. Dále jsou zde plochy sportu OS a další (– smíšená ostatní 
- SO.2,  plochy drobné výroby - VD, doprava silniční – DS, zeleň parková – ZP a 
zeleň ostatní-bariérová – Zx, pl.přírodní – P, pl.zemědělské – Z; využití podléhá 
regulaci dle ÚP, viz ÚP.  
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Zásady prostorového uspořádání sídla: Obecně platí, že výška a objem nové 
zástavby musí respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby 
v lokalitě (výšku zástavby, tvar, sklon a orientaci střech). 
 
Vymezení veřejně prospěšných staveb: 
 
WD 03 – komunikace místní 
WD 05 – cyklistická stezka 
WD 08 – most  
VT 01 – koridory technické infrastruktury 
VT 02 – objekt na technických sítích 
VR 01 – opatření ke zvyšování retenčních schopností území 
VU 01 – založení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) 
 
 

 

Plochy pro bydlení BI, kterých se rozvoj bydlení v obci týká, podmínky z ÚP: 
 
Plochy pro bydlení BI: 
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Plochy smíšené obytné ostatní SO.2: 
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  Výřez z výkresu zákl.členění území, označení ploch pro výstavbu BI a SO.2 v členění 

Z13, Z14a, Z14, Z35, s rezervami R5. 
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Výřez z hl.výkresu ÚP 
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Výkres koordinační z ÚP 
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Výkres dopravy z ÚP 
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Návrh variant napojení ploch R5 BI, které by nebylo možné dle stáv.ÚP a stáv.stavu již 
zafixovaných šířek uličních koridorů ve stáv. oplocení vč. stáv.staveb RD kapacitně 
napojit bez velkého zatížení ul.‘Otočnice‘, tj.kom.na parc.č. 175/1 a 191. Tato je 
v souč.době s chodci ve vozovce a s deficitem dopravy v klidu, po stranách lze uvažovat 
spíše s vybudováním podélných stání než chodníku, uliční koridor na JV straně pod 
parcelami s RD č. 111 a 168 je o š.pouhých 9,8m – tedy ne optimálních 12 m, jak by 
mělo pro příjezd k takové lokalitě optimálně být. Napojení rezervy R5-BI od severu by 
pak obec zatížilo dopravou po místní komunikaci přes její historickou část vč. návsi. 
 
Je doporučeno prověřit možnost pořízení změny ÚP s některou ze zde vyznačených 
variant (tmavě šedozelená čára čárkovaná) dopravního napojení území výstavby R5–BI 
od JZ z hlavní komunikace II.tř. – ul.Olomoucké a zařadit ji do veř.prospěšných staveb 
VPS vč.příp.vedení řadů inž.sítí. 
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Veřejně prospěšné stavby z ÚP 
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Majetkoprávní vztahy 
 
Úpravy parteru – komunikace, zeleň, drobné stavby – jsou navrhovány ve své většině na 
plochách, které jsou v majetku Města Litovle. Místně bude nutno stáv.komunikace 
upravit na potřebné normové šířky, pro nové komunikace dojde místně k zásahu do 
sousedních soukromých pozemků či záboru ZPF.  Jedná se o výhledové využití ploch 
pro výstavbu RD, SO.2 aj. Vedení inž.sítí je vedeno přednostně na pozemcích v majetku 
města, místně opět může dojít k převedení přes soukromé pozemky.  
Obecně – studie řeší optimální vedení sítí a využití ploch, další projektová příprava bude 
odviset od kladných projednání s vlastníky pozemků a DOSS.  
 

 
 

Šrafované plochy jsou v majetku Města Litovle 
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1.2 Širší vztahy 
 
Systém ve řejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle  
 
Veřejná prostranství – jsou stávající v koridoru ulic. Nové koridory veř.prostranství 
v plochách BI pro bydlení v RD jsou navrhovány v optimálních šířkách, min.však š. 8m 
v místech zúžení (dle Vyhl.501/2006 Sb., § 22). Koridory jsou vedeny tak, aby zajišťovaly 
prostupnost území i do budoucna a ústí na okrajích ploch BI či SO.2 v nezastavitelných 
plochách. V koridorech jsou vedeny inž.sítě a umožňují taktéž výsadbu vzrostlé zeleně a 
zřizování parkovacích stání podélných. Některé plochy SO.2 jsou pouze orientačně 
prověřeny pro možnost využití výstavbou RD, zde bude vše odvislé od dalších záměrů 
budoucích stavebníků. 
Zeleň mimo koridory je uvažována mezi plochu BI-S03 a plochu VD na SZ, dále pak jako 
zeleň bariérová Sx jižně u silnice II.tř.635. Zeleň parková oddělí plochy SO.2 od 
železnice na JV obce. Biokoridor podél Loučky je se stávající zelení, rovněž zeleň 
v zahradách či u sportoviště a školy je pro sídlo významná. Ve stáv. ul.koridorech 
zůstane zachována či nahrazena za novou. 
 

 
 
Širší vztahy 
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Stávající i navrhovaná centra obce - stav, závady:  
 
C1  Křížení komunikací za vjezdem z ul.Olomoucké: 

 
 

- C.1a vlevo: Parčík bez větší logické organizace zeleně. Přístup k vývěskám 
z vozovky. 

- C.1b vpravo:  Objekt výdeje dovážené stravy bez architektonických kvalit, parter 
bez organizace.  

- Zeleň bez jednotící koncepce. 
 
 

C2  Náves: 
 

 
Pohled na náves od JZ od příjezdu do centra obce. Vnitřní část s kaplí zcela zastíněna i 
v pohledech z pokračování hl.cesty (vpravo). Vnitřní stezka uskřípnuta zelení. 
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Stíněný pohled na kapličku, nevhodná skladba zeleně (tůje, smrky). 
 

 
Pohled do středu návsi od SV, býv.stezka z obou stran stíněna keři, nepříjemné a 
potenciálně nebezpečné místo. 

 
- Zeleň blokuje pohledy na kapličku z hl.pohledových os i okružní komunikace.  

Příliš zahuštěná výsadba dřevin s vyvětvováním, bez odhadu velikosti korun 
v cílovém stavu; ne zcela vhodná skladba dřevin; terénní nerovnosti. 

- Nepřehledné a keři přehuštěné - tím i pro návštěvníky vyloučené - části parteru.  
- Před kapličkou stará beton.dlažba a do dlažby zanořený první stupeň; zarostlý 

klikatící se mlatový neudržovaný pěší chodník, starší mobiliář - 2x lavička.  
- Centrální prostor vágní, funkčně i kompozičně nedefinovaný.  
- Deficit parkování (dopravy v klidu). Chodci ve vozovce, nezpevněné sjezdy. 
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C3 – Plocha před bytovým domem, sportoviště, hasičská zbrojnice: 
 

 
 

- Nová dětská hřiště mají kolem nepříliš zorganizované plochy.   
- Chodci ve vozovce. 
- U sport.hřiště a hasičské zbrojnice deficit dopravy v klidu 

 
C4 – Plocha budoucí parkové zeleně PZ s plochami sport.vyžití: 
 

 
 

- Stáv.hřiště malého fotbalu, dožilé oplocení.  
- Topoly dožilé (věkem křehké dřevo) 
 
 

C5 – Nové centrum obytné skupiny v plochách územní rezervy R5, dnes neexistuje 
C6 – Nové centrum mezi R5 a SO.2 na V obce, dnes neexistuje 
C7 – Nové centrum nové obytné skupiny, dnes neexistuje 
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Kompozi ční vztahy, pr ůhledy, pohledy 
 
Na větvi V1 jsou vzhledem k pův.hist.struktuře obce podmínky pro posílení přirozených 
rozšiřujících se center s parčíky a centrem - návsi s kaplí, v ulici jsou průhledy vhodné 
k posílení a vyzvednutí přirozených pohledových os a viewpointů.  
V křížení s větví V.3a má skrytý potenciál stáv. kamenný kříž, na návsi je její potenciál 
s historickou architekturou a křížem srážen zahuštěnou vzrostlou zelení i keři, které 
znemožňují průhledy a vytvoření účelného, občany využitelného parteru. Obvod návsi je 
naopak vyřešen vhodně osazením ovocných stromů. U sport.hřiště s byt.domem chybí 
sjednocující idea – bylo by vhodné aspoň částečně  pohledově oddělit sport.hřiště od 
hřiště dětí. Větev V1 končí na mostě pro pěší s přechodem dále do krajiny přes lokální 
biocentrum. 
Větev V3 vede ke skladovým a průmyslovým plochám, bude v budoucnu přerušena 
novou komunikací a osazením revitalizované plochy hřiště pro volejbal, nohejbal, 
basketbal, tenis; uvažuje se též s osazením parkovišť. Pro tyto funkce bude vhodné 
doplnění o chodník a zeleň v prostoru napojení na novou komunikaci dle ÚP. 
Větev V9 – ‚Otočnice‘ má deficit parkování, různé improvizované úpravy pro odstavení 
vozidel před řadovou zástavbou. Je vhodně lemována ovocnými stromy ve formě 
stromořadí, které bude vhodné posílit. Otočnice končí přechodem v cyklostezku, konec 
obce by bylo vhodné vyznačit obvodouvou (plášťovou) vzrostlou zelení, pozemky obce 
však byly využity beze zbytku až po okraj intravilánu pro pozemky k výstavbě RD a 
komunikace, vně se jedná již o soukromé pozemky – ornou půdu. 
Při projednávání studie bylo doporučeno zvážit zadání samostatné PD na změnu ÚP, 
neboť k rezervním plochám pro výstavbu R5 nelze dostatečně kapacitně přivést 
dopravní i tech.infrastrukturu – došlo by k nyvýšení záteže větve V9 – ‚Otočnice‘, již 
provedené ul.koridory jsou spíše nedostatečné. Řešením by bylo zřízení větve V10.a, 
kde by však bylo nutno dosáhnout dohody se soukromými vlastníky o provedení 
pozemkových úprav. 
Větev V7 vede ke stáv.i nové výstavbě, je vhodně lemována ovocnými aj.stromy. ÚP 
předpokládá její prodloužení a navázání na ul.síť Litovle. Vhodné pak bude doplnit ji dále 
stromořadím. 
Větev V17 by dle ÚP měla být prodloužena a vedena v oblouku k plochám rezervy R5 a 
SO2, lemovat by ji měly plochy zeleně se stromořadím, které by v oblouku vytvořily 
vizuálně zajímavou a proměnlivou scenérii. 
Podél ul.Olomoucké je uvažováno s výhledovou výstavbou RD, zde by bylo vhodné 
vytvoření ul.koridoru – rozšíření pro vedení chodníku, inž.sítí a výsadbu clonící vzrostlé i 
keřové zeleně, aby pozemky RD získaly určitou žádanou intimitu. Vzhledem k hloubce 
parcel a ceně pozemků je možné parcely využít pro jeden či i více RD.  
Plochy rezerv R5 jsou řešeny předběžně pro ověření možné budoucí hustoty zástavby. 
Vzhledem k trendům ve využívání území je možno předpokládat, že zde vykreslená 
hustota parcelace se pohybuje zřejmě na spodní hranici využití těchto ploch. Přesto je již 
nyní vhodné počítat s vytvořením místního lokálního centra (C5.b), pro které se výhodně 
nabízí plochy podél melioračního příkopu, kde by bylo vhodné realizovat zásaková 
opatření z ploch komunikací s plochou rekreační zeleně. Nabízelo by se tak i možné pěší 
propojení na stáv.náves. 
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1.3 Architektonicko-urbanistické řešení – základní ideová koncepce 
 
 
Popis návrhu v č. řešení zelen ě 
 
Hlavní funkcí v obci zůstává bydlení se stabilizovanou urbanistickou strukturou podél 
stáv.silnic a ulic. Nové plochy jsou vymezeny dle ÚP.   
 
Hlavní problémy v území, rekapitulace: 

- Silnice II.tř.449 -  přináší silnou tranzitní dopr.zátěž do obce, na jediném místě pro 
přecházení (MPP), u zastávky Bus bývá obtížné komunikaci přejít. 

- Uvnitř obce se chodci a cyklisté pohybují po komunikacích, chybí chodníky (stav 
je k r.2021 částečně řešen – existuje PD na chodníky a stání na větvích  V1). 

- Cyklostezka součástí komunikací vozidlových. 
- Ulice – víceméně všechny větve – deficit stání pro dopravu v klidu. U domů i 

improvizovaná stání na terénu a zelených plochách v ulicích, místně upravená 
svépomocí štěrkem a pod. 

- V obci je za křižovatkou V1 x V3, tedy pro celou další část obce, umístěna značka 
IZ7-Zóna s B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h a A7a – Nerovnost 
vozovky, nicméně chybí upozornění IP22-Chodci ve vozovce. 

- Vágní uspořádání přirozených center obce, chybí silnější vnitřní organizace 
- Místy méně vhodná skladba zeleně, stáv.charakter zeleně ve středu návsi se 

cloněním pohledových os. 
- Problém v možnosti napojení ploch rezervy R5 dopravní a inž.infrastrukturou, 

úzké uliční koridory.  
- Infrastruktura: 

o Šířky uličních koridorů někde úzké - pod požadavky souč.Vyhl. 501/2006. 
o Komunikace – stav, šířky, nedostatek parkování, nedostatečné oblouky pro 

odbočení  
o Nutnost dobudovat chodníky pro výstavbu podél ul.Olomoucké a na vstupu 

do obce. 
o Vzdušné vedení kabelů NN, VO, SLP, mix typů sloupů vedení. 
o Pro využití území dle ÚP nutné přeložky vzduš.vedení VN a dálk.kabelů. 
o Stáv.nezdokumentovaná dešťová kanalizace svádí vody do příkopů se 

stojatou vodou (zápach, JZ obce). 
o VO, jedn.kanalizace, PL – bez zásadnějších problémů 
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Návrh postupných a dílčích úprav: 

 
- V budoucnu dle potřeby příp.upravit MPP na silnici II/449 jako přechod s 

povrchem Rocbinda před ním oboustranně. 
- Doplnit chodníky dle studie vč.prodloužení i v již vyprojektovaných částech tak, 

aby se oblasti obce za těmito dvěma vjezdy již jednotně nacházely v režimu 
dopr.zóny s omezením, neboť v nich není možno vzhledem ke stáv.uličním 
profilům zřizovat chodníky. Návrh: IZ7-Zóna s B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 
30km/h a IP22-Chodci ve vozovce. 

- Půjde o vjezdy s prahy do částí C2 a na větev V9 – za nimi zóna s dopravním 
omezením – chodci ve vozovce, rychlost omezena na 30km/h. Pro území územní 
rezervy R5 pro výstavbu RD zřídit na hl.osách chodníky např.v úrovni s vozovkou 
(jako součást zóny kde se předpokládá později přeci jen silnější provoz v určitých 
denních dobách). 

- Větev V3 ponechat v režimu 30km/h a doplnit chodníky. 
- Cyklostezku ponechat dle stáv.režimu – šířky ul.koridorů nedovolují jiné řešení. 
- Doplňovat postupně stání ve stáv.uličních koridorech – předpoklad ponejvíce 

podélná o š.2m. Doplnit i stání již naprojektovaná na souvislé podélné pruhy mezi 
vjezdy pro parkování a zásobování, tato dle možností nečlenit, vytvořit ale 
v odlišném povrchu – např.žul.kostce nebo zámk.dlažbě. 

- K plochám pro výstavbu BI a SO.2 majetkoprávně vč. regulací umístění oplocení 
zajistit dostatečně široké ul.koridory v souladu s ÚP a Vyhl. 501/2006 Sb., §22 
odst. 2. 

- Provést jednotné úpravy sjezdů při opravě komunikací pomocí žul.kostky či 
zámk.dlažby (již provedené ponechat). 

- Převést postupně kabelové vzdušné rozvody pod zem.  
- Vytvořit v návaznosti na komunikace nová místa pro sběr tříd.kom.odpadu. 
- Doplnit bariérovou a parkovou zeleň, jakož i zeleň v požadovaném procentním 

zastoupení v jednotlivých plochách dle ÚP.  
- Při nové dílčí výstavbě v nových plochách dodržovat dělení ploch na uliční 

koridory šířek dle ÚP a Vyhl. 501/2006 Sb., §22 odst. 2. 
 
 

- Upravit uspořádání lokálních center: 
 

- C1.a vlevo: Parčík doplnit chodníkem na JZ straně kolem křížku, kolem kterého 
vytvořit dl.plochu z žul.odseků, tuto protáhnout dále dovnitř trojúhelníkové plochy 
a vybavit lavičkou, k J osadit odpadkový koš. Doplnit dlažbu k stanovišti TDO. Za 
kříž a sezení nízkou keřovou zeleň do v.1m. Keř.zelení lemovat i stáv.oplocení na 
S – v. 1-2m. Stanoviště TDO. 
 

- C1.b vpravo:  Objekt výdeje 
dovážené stravy zateplit 
s opláštěním dř.lamelami a novými 
dveřmi + okny. Parter upravit dle již 
zprac.návrhu, doplnit chodník 
k výdejně a osadit mobiliář – 2x 
lavička.  
 
Příklad možného vzhledu objektu po 
opláštění: 
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Možná je i úprava objektu zateplením a do štítové podoby bez atiky a přesahů 
střech pro vyniknutí  jednoduchého tvaru objektu. 
 

- C2 Náves:  
- Provést inventariazci zeleně vč. (tj. komplexní zhodnocení dřevin -stromů, keřů- 

na dané ploše, které poskytne informace o stavu dřevin a jejich následných 
pěstebních opatřeních. Jsou to velmi cenné údaje s hlediska zachování dřevin a 
rozložení finančních prostředků na jejich údržbu.). 
 
Koncepce:  

- Upravit síť chodníčků pro využití jako spojnice skrz náves mimo 
vozidl.komunikace, s navázáním na hl.přístupové směry. 

- Respektovat obecné urbanistické a krajinářsko-zahradnické zásady, tj.: 
- Zeleň – upravit, kde bude vyhodnoceno, zahuštěné spony (u keřů vč.možnosti 

přesazení), ponechat perspektivní stromy a keře zapadající do následně zvolené 
koncepce úprav a doplnit novou výsadbu; zřídit průhledy na hl.architektonické 
památky – kapli a kříž; vytvořit pro kapli s křížem větší zpevněné předpolí pro 
akce. Tj. zadat návrh sadových úprav navazujících na tuto PD zahr.architektovi 
vč.inventarizace.  

- Plochu před kapličkou snížit na pův.úroveň – obnažit v terénu zanořený kamenný 
stupeň, srovnat okolí terénními úpravami, vydláždit žul.odseky. Viz urb.detaily. 

- Vytvořit vydlážděnou oválnou či obdélnou plochu, do které bude integrována 
samotná kaplička či její vstupní část a kříž. Doplnit mobiliář, sestávající z laviček 
s opěradly, dále pak umístění stolů s lavicemi (v odsunuté poloze po straně), 
odpad.koše a menší plochy ze štěrk.trávníku s přírodními prvky pro možný pobyt 
a aktivitu matek s dětmi (ležící kmen, sedáky z kmenů, v terénu osazené kmínky, 
několik hladkých balvanů… -  tj.takové úpravy, které nepotřebují schvalování jako 
dětské hřiště a současně svým bočním umístěním nebudou rušit centrum 
s arch.památkami). Viz též oddíl 2.1 – Mobiliář. Přístupové chodníky k centrální 
ploše mlatové v kovových obrubníčcích jako osvědčený parkový způsob. 

- Doplněno parkování podélné v pruhu po vnějším okraji. 
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- Režim zóny s dopr.omezením s chodci ve vozovce, pěší vedeni i skrz zelené 
centrální plochy návsi paralelně s komunikací, aby i pěším byl umožněn pohled na 
kapli. 

- Sjezdy nově vydlážděny. 
 

 
Var.‘A‘. Perspektivní skica 
 

 
Var.‘A‘. Ortogonální pohled na osazení se stupni. Dále viz výkresová část, detaily. 
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- C3 – Plocha před bytovým domem, sportoviště, hasičská zbrojnice: 
- Před byt.domem doplnit chodníky za stáv.pás zeleně, nový mobiliář. 
- Zřídit podélná i kolmá stání, za BD i podél něj navýšit počet stání. 
- Upravit povrchy komunikací. 
- Navýšit počet stání i u hasičské zbrojnice. 
- Stanoviště TDO. 
- Doplnit vzrostlou zeleň. 

 
- C4 – Plocha budoucí parkové zeleně PZ s plochami sport.vyžití: 
- Je uvažováno s hřištěm pro tenis s vysokým oplocením po obvodu. Dále menší 

hřiště pro děti – obsah bude v budoucnu upřesněn. 
- Úprava stáv.zeleně, dožilá k odstranění, nová výsadba. 
- Zřízení podélných stání vč.obratiště na V. 
- Jednoduchý objekt WC a šaten (např.buňka v dřev.opláštění). 

 
- C5.a– Nové centrum obytné skupiny v plochách územní rezervy R5: 
- Plocha veřejného prostranství pro skup. BI-S3, S4, S16, S17– dětské hřiště, 

posezení, zeleň vzrostlá. 
 

- C5.b– Nové centrum obytné skupiny v plochách územní rezervy R5 podél 
melioračního příkopu: 

- Plocha veřejného prostranství pro skup. BI-S5, S6, S16, S18, S19, S20, S21, S22 
– dětské hřiště, posezení, zeleň vzrostlá. Stanoviště TDO, retence dešť.vod z 
komunikací. 

- Možné navázání plochy mateřské školy. 
 

- C6 – Nové centrum mezi R5 a SO.2 na V obce, dnes neexistuje: 
- Plocha veřejného prostranství pro skup. SO.2-S2, BI-S20, S21, S22 – dětské 

hřiště, posezení, zeleň vzrostlá. Stanoviště TDO, retence dešť.vod z komunikací. 
 

- C7 – Nové centrum nové obytné skupiny, dnes neexistuje: 
- Plocha veřejného prostranství pro skup. BI-S14, S15 – dětské hřiště, posezení, 

zeleň vzrostlá, retenční nádrž, stanoviště TDO. 
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Uliční koridory: 

 
Označení větví komunikací/koridorů: 

 
o II/449  Stáv.koridor obousměrné silnice – ul.Olomoucké - ve vlastnictví Olom.kraje. 

V ochr.pásmu komunikace má v budoucnu vzniknout na SV straně nová 
byt.výstavba RD. Na JZ straně cyklostezka. Zastávka BUS oboustranně, ve vazbě 
na ni místo pro přecházení. K zastávce na SV straně veden chodník. Navrženo 
prodloužení chodníku, nové sjezdy na pozemky. Š silnice cca 6,5-7m.  
 

o V1  Stáv.ul.koridory místní komunikace obousměrné skrz obec až k mostu přes 
rameno Moravy. 

o V1.a  Koridor s kom.obousměrnou, navržen chodník a podélná stání. Vozovka 
š.6m, živičný kryt. Cyklisté ve vozovce. 

o V1.b  Koridor s kom.obousměrnou, navržen chodník a podélná stání. Vozovka se 
zužuje, š.5,5 až 5m, živičný kryt. Na začátku vozovka opatřena zpomalovacím 
prahem, alt.plast.terči, dále již Zóna s dopr.omezením. Cyklisté ve vozovce. 

o V1.c  Komunikace na návsi, doplněna o podélná stání, š.cca 4,5 m, živičný kryt. 
Zóna s dopr.omezením. Chodci a cyklisté ve vozovce. 

o V1.d  Koridor s kom.obousměrnou, doplnění o podélná stání, clonící zeleň liniová 
+ keře. Vozovka š.cca 5m, živičný kryt. Zóna s dopr.omezením. Chodci a cyklisté 
ve vozovce. 

o V1.e  Koridor s kom.obousměrnou, navržena kolmá a podélná stání. Vozovka 
š.cca 5m, živičný kryt. Zóna s dopr.omezením. Chodci a cyklisté ve vozovce. 

o V1.f  Koridor s kom.obousměrnou, obratiště v křížení s V18. Vozovka š.cca 
4,6m, živičný kryt. Zóna s dopr.omezením. Chodci a cyklisté ve vozovce. 

o V1.g  Most kovový pro pěší a cyklisty – š.pro vedení kol. 
 

o  V 2  Stáv.místní komunikace obousměrná na návsi, chodci a cyklisté ve 
vozovce. Zóna s dopr.omezením. 

o V2.a  Komunikace obousměrná, doplněna o podélná stání, š.cca 6 m, živičný 
kryt. Chodci a cyklisté ve vozovce. 

o V2.b  Komunikace obousměrná, doplněna o podélná stání, š.cca 3,6 m, živičný 
kryt. Chodci a cyklisté ve vozovce. 

o Obě komunikace alt.doporučeny k zjednosměrnění ve směru V2.b – V2.a. 
 

o  V 3  Stáv.ul.koridor místní komunikace obousměrné s příjezdem k provozovnám 
na plochách DS a VP, cyklotrasa – cyklisté ve vozovce. Jednostranně slepá ulice 
(pouze výjezd na okružní křižovatku, nikoliv vjezd) omezení rychl.na 30km/h. 

o V3.a  Koridor š.11m s kom.obousměrnou š.5,3m vč. cyklotrasy – cyklisté ve 
vozovce, živičný kryt, do výhledu navržen chodník a podélná stání.  

o V3.b  Kom.obousměrná vč.cyklotrasy – cyklisté ve vozovce, živičný kryt, navržen 
chodník. Stáv.kolmá stání pro provozy v plochách DS a VP. 

o V3.c  Kom.obousměrná/sjezd - cyklisté ve vozovce, živičný kryt, navržen chodník 
a podélná stání pro výhledová hřiště. 

o V3.d  Kom.obousměrná - cyklisté ve vozovce, živičný kryt. Bude detailně řešeno 
až s výhledem trasováním kom. V19.b. 
 

o  V 4  Navržený.ul.koridor soukr.developera o š.5m, s kom.obousměrnou š.3,5m, 
bez výhyben, pro novou výstavbu RD. Zóna s dopr.omezením. Chodci a cyklisté 
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ve vozovce. Koridor nebyl zřízen v šířce v souladu s požadavky Vyhl. 501/2006 
Sb., §22 odst. 2, měl by být min.8m. 
 

o V5  Stáv.ul.koridor místní komunikace obousměrné. Zóna s dopr.omezením. 
o V5.a  Stáv.koridor š.cca 4m s kom.obousměrnou š.3m. Chodci a cyklisté ve 

vozovce. Nově provést komunikaci. 
V5.b  Navržený jednostranný koridor s kom.obousměrnou š.3m. Chodci a cyklisté 
ve vozovce. Pro příp.budoucí výstavbu v zadních částech pozemků. Nově provést 
komunikaci + inž.sítě, přesunout VO. 
 

o V6  Stáv.ul.koridor místní komunikace obousměrné. Zóna s dopr.omezením. 
Stáv.koridor š.cca 4-5m s kom.obousměrnou š.2,5m. Chodci a cyklisté ve 
vozovce. Nově provést komunikaci s živ.krytem. 
 

o V7  Stáv.ul.koridor místní komunikace obousměrné. Zóna s dopr.omezením. 
Stáv.koridor š.cca 10m s kom.obousměrnou š.3,8m. Živičný kryt. Chodci a cyklisté 
ve vozovce. Navrženo doplnění o podélná stání. 
 

o V8  Stáv.úzký koridor pěšího chodníku, štěrkový. Beze změn. 
 

o V9  Stáv.ul.koridor místní komunikace obousměrné k JV vč.cyklotrasy – cyklisté 
ve vozovce, navazující na cyklostezku. Zóna s dopr.omezením. 

o V9.a  Stáv.ul.koridor š. cca 20m, s kom.obousměrnou š. 5,5m. Chodci ve 
vozovce, cyklotrasa – cyklisté ve vozovce. Navržen živ.kryt, po SV straně 
doplnění chodníkem + liniovou zelení. 

o V9.b  Stáv.ul.koridor různých šířek (18, 15, 11m) s kom.obousměrnou š.5m, 
Chodci ve vozovce, cyklotrasa – cyklisté ve vozovce. Navržen živ.kryt, doplnění o 
podélná stání, sjednocené dlažby vjezdů + liniovou zeleň. Odsun VO. 

o V9.c  Stáv.ul.koridor š.9,8m s kom.obousměrnou š.5m. Chodci ve vozovce, 
cyklotrasa – cyklisté ve vozovce. Navržen živ.kryt, doplnění o podélná stání, 
sjednocené dlažby vjezdů + liniovou zeleň. Odsun VO. Zatrubnění 
melior.příkopu/dešť.kanalizace – viz foto níže. 

o V9.d  Stáv.ul.koridor š.cca 10m s kom.obousměrnou š.cca 4,25m. Chodci ve 
vozovce, cyklotrasa – cyklisté ve vozovce. Navržen živ.kryt, doplnění o podélná 
stání, sjednocené dlažby vjezdů + liniovou zeleň. Odsun VO. Zatrubnění 
melior.příkopu/dešť.kanalizace. Dále k JV pokračuje již jako cyklostezka.  
 

 Příkop se stojatou vodou. 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Chořelice.                                 Datum: 12.2021 
A.Textová část        Studie   

 25

 
o V10  Navržený nový ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodník pro 

chodce, cyklisté ve vozovce. Zóna s dopr.omezením. Nabízí se zřízení přístupu 
k pozemkům přilehlým k V14.a pomocí koridoru V10.a podél ochr.pásma 
vodovodu, to je však podmíněno dohodou vlastníků parc.č.82/16 a 82/17. 

o V10.a Alternativní možný nový ul.koridor š. cca 14m. (S kom.obousměrnou š. 
5,5m, živ.povrch, + chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně pruh 
podélného stání. Nová komunikace, inž.sítě. Zasakovací příkop, liniová zeleň. 
Vedeno v ochr.pásmu vodovodu.). Realizace tohoto ul.koridoru by umožnila 
výstavbu na parc.č. 82/17 a koncepčně by i řešila dopravní a další infrastrukturní 
napojení výstavby RD v územní rezervě R5. Toto řešení by po konzultaci bylo 
preferováno i správcem vodovodního přivaděče – Severomoravská Vodárenská – 
před uzavřením za oplocením. V případě oplocení by musel být umožněn přístup 
na pozemek přes např.vyjímatelné plotové pole, bez podezdívek. 
 

 
Variantní vedení uličního koridoru V10.a souběžně a včetně ochranného pásma 
vodovodního přivaděče Mor.vodárenské. Toto trasování by dokázalo vyřešit problém 
s budoucím dopravním a infrastrukturním napojením výstavby RD na parc.č. 82/17 
v rámci plochy Z14a dle ÚP a BI-S3.B dle studie, a hlavně i ploch rezervy R5. Umožnilo 
by také příp. budoucí výhled výstavby RD na parc.č. 35, 36/1. 
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o V10.b (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. min. 14m, s kom.obousměrnou š. 5,5m, 
živ.povrch. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně pruh podélného 
stání. Nová komunikace, inž.sítě. Zasakovací příkop, liniová zeleň. Vedeno 
v ochr.pásmu vodovodu. 

o V10.c  (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 28,5m, s kom.obousměrnou š. 5,5m, 
živ.povrch. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně pruh podélného 
stání. Na SV lokální centrum C5.a s dětským hřištěm. Nová komunikace, inž.sítě, 
liniová zeleň. Vedeno v ochr.pásmu vodovodu. 

o V10.d (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 12m, s kom.obousměrnou š. 5,5m, 
živ.povrch. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně místa podélného 
stání. Nová komunikace, inž.sítě. Zasakovací příkop, liniová zeleň. 

o V10.e (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 12m, s kom.obousměrnou š. 5,5m, 
živ.povrch. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně pruh podélného 
stání. Nová komunikace, inž.sítě. Zásak sveden k C5.b, liniová zeleň do 
parkovacího pruhu. 

o V10.f (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 12m, s kom.obousměrnou š. 5,5m, 
živ.povrch. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně pruh podélného 
stání. Nová komunikace, inž.sítě. Zásak sveden k C6, liniová zeleň do 
parkovacího pruhu. 

 
 

o V11  Stáv.a navržený ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodci a 
cyklisté ve vozovce. Zóna s dopr.omezením. 

o V11.a  Stáv.koridor š.pouhých cca 5m s kom.obousměrnou š.4m. Chodci a cyklisté 
ve vozovce. Nově provést komunikaci, živ.povrch. Po dobudování dalších 
ul.koridorů zjednosměrnit s vjezdem z V9.Odbočení do V14.b nevhodné, vjezd 
max.pro O1 a O2 s nadjetím vč.opakovaného se zapojením couvání, vnější 
poloměr R=5-6m. Poznámka: Pro výstavbu na parc.č.82/17 není přes V.14.b a V.11.a 
možno zajistit přivedení kvalitní dopravní infrastruktury pro přístup. Realizace RD je 
možná s dopr.omezeními při zařazení jako neveřejné účelové komunikace. Převzetí 
takové kom.do správy města pak nelze doporučit. 

o V11.b Stáv.koridor – stará část š.cca 5m s kom.obousměrnou š.4m, nová 
část/prodloužení ke křížení s dalšími větvemi koridor š.8m, vozovka 4m, doplnit o 
podélné stání. Nová komunikace s živ.povrchem, prodloužení inž.sítí VO. Po 
dobudování dalších ul.koridorů zjednosměrnit s vjezdem z V9. 

o V11.c  (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š.8m s kom.obousměrnou š.4m, doplněno 
o podélná stání. Chodci a  cyklisté ve vozovce. Nová komunikace s živ.povrchem, 
inž.sítě. Zásak sveden k C5b, liniová zeleň. 
 

o V12  Nový ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodci a  cyklisté ve 
vozovce. Zóna s dopr.omezením. 

o V12.a  Nový ul.koridor š.cca 21,5m s kom.obousměrnou š.5,5m. Chodci a cyklisté 
ve vozovce. Nová komunikace, inž.sítě. Zasakovací příkop, liniová zeleň. Vlastník 
by preferoval změnu ÚP tak, aby pozemek mohl sloužit pro bydlení - výstavbu 
RD. Toto je zohledněno předběžným zákresem variant napojení ploch rezervy R5 
variantami 1 až 3. Pro takové řešení by však bylo třeba požádat o pořízení změny 
ÚP a vyhodnotit průchodnost nabízejících se variant. V této studii ponecháno 
v souladu s ÚP. 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Chořelice.                                 Datum: 12.2021 
A.Textová část        Studie   

 27

o V12.b (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 12m s kom.obousměrnou š.5,5m. 
Chodci a cyklisté ve vozovce. Nová komunikace, inž.sítě. Zasakovací příkop, 
liniová zeleň do parkovacího pruhu. 

o V12.c  (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 12m, s kom.obousměrnou š. 5,5m, 
živ.povrch. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce, po straně pruh podélného 
stání. Nová komunikace, inž.sítě. Zásak sveden k C6, liniová zeleň do 
parkovacího pruhu. 
 

o V13  Stáv.ul.koridor místní komunikace jednostranně vymezený, obousměrná 
komunikace š.4m. Nově živičný povrch. Chodci a  cyklisté ve vozovce. Zóna 
s dopr.omezením. 
 

o V14  Stáv.a navržený ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodci a  
cyklisté ve vozovce. Zóna s dopr.omezením. 

o V14.a  Nový ul.koridor š. 8m s kom.obousměrnou š.4m. Chodci a cyklisté ve 
vozovce. Nová komunikace, inž.sítě. Zasakovací příkop, liniová zeleň do 
parkovacího pruhu. 

o V14.b Stáv.ul.koridor – stará část, š.cca 5m s kom.obousměrnou š.4m. Nová 
komunikace s živ.povrchem, prodloužení inž.sítí.  

 
o V15  Nový ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodník pro chodce, 

cyklisté ve vozovce. Zóna s dopr.omezením. Vedeno v ochr.pásmu vodovodu. 
o V15.a  Nový ul.koridor š. 8m s kom.obousměrnou š.4m. Chodník pro chodce, 

cyklisté ve vozovce. Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě. Zásak sveden 
k C5b. 

o V15.b Nový ul.koridor š. 8m s kom.obousměrnou š.4m. Chodník pro chodce, 
cyklisté ve vozovce. Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě. Zásak sveden 
k C5b. 
 

o V16 (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodník 
pro chodce, cyklisté ve vozovce. Zóna s dopr.omezením. 

o V16.a  (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 18.75m k melioračnímu příkopu, 
s kom.obousměrnou š.5,5m. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce. Nová 
komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zasakovací příkopy.  

o V16.b (Úz.rezerva R5) Nový ul.koridor š. 18.75m k melioračnímu příkopu, 
s kom.obousměrnou š.5,5m. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce. Nová 
komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zasakovací příkopy. 

 
o V17  Stáv.a navržený ul.koridor místní komunikace obousměrné. Chodník pro 

chodce, cyklisté ve vozovce. Zóna s dopr.omezením. 
o V17.a  Stáv. ul.koridor větší šíře – součást C3, s kom.obousměrnou š.5,8m. 

Chodník nový pro chodce, cyklisté ve vozovce. Oprava komunikace, nově inž.sítě, 
liniová zeleň, nový parkovací pruh. 

o V17.b Nový ul.koridor š. 30m – vč.veřejné zeleně parkové s kom.obousměrnou 
š.5,5m. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce. Nová komunikace 
s živ.povrchem, inž.sítě, zasakovací příkopy, liniová zeleň.  

o V17.c  Nový ul.koridor š. 30m – vč.veřejné zeleně parkové s kom.obousměrnou 
š.5,5m. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce. Nová komunikace 
s živ.povrchem, inž.sítě, zasakovací příkopy, liniová zeleň.  

o V17.d Nový ul.koridor š. 30m – vč.veřejné zeleně parkové s kom.obousměrnou 
š.5,5m. Chodník pro chodce, cyklisté ve vozovce. Nová komunikace 
s živ.povrchem, inž.sítě, zasakovací příkopy, liniová zeleň.  
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o V18  Stáv.ul.koridor místní polní cesty jednostranně vymezený, obousměrná 

komunikace š.cca 2,5m. Nově živičný povrch. Chodci a  cyklisté ve vozovce.  
 

o V19  Nový ul.koridor pro obousměrnou komunikaci a smíšenou cyklostezku 
vč.napojení a úprav tras dle ÚPNSÚ.  Dlouhodobý výhled. 
 

o V20  Nové ul.koridory místní komunikace obousměrné – závleky pro obsluhu 
RD. Chodci a cyklisté ve vozovce. Nové sjezdy. 

o V20.a  Nový sjezd a koridor š. 5m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání. Nová 
komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 

o V20.b Nový sjezd a koridor š. 5m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání.  
Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 

o V20.c  Nový sjezd a koridor š. 5m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání.  
Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 

o V20.d Nový sjezd a koridor š. 8m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání.  
Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 

o V20.e  Nový sjezd a koridor š. 6m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání.  
Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 
 

o V21  Nové ul.koridory místní komunikace obousměrné. Chodci a cyklisté ve 
vozovce. Obytná zóna. 

o V21.a  Nový sjezd přes nové centrum C7, s kom.obousměrnou š.5,5m, vložen 
zpomal.práh a začátek Obytné zóny.  Nová komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, 
zásak sveden do C7. 

o V21.b Nový ul.koridor š.8m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání.  Nová 
komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 

o V21.c  Nový ul.koridor š.8m, s kom.obousměrnou š.4m, podélné stání.  Nová 
komunikace s živ.povrchem, inž.sítě, zásak sveden do C7. 
 
Obecně: Koridory a jejich komunikace jsou navrženy předběžně tak, aby jejich 
šířkové uspořádání vyhovovalo požadavkům Vyhl.501/2006 – o obecných 
požadavcích na využívání území, § 22. Komunikace musí umožňovat otáčení 
vozidel vč.nákladních (popeláři, hasiči) pomocí obratišť tvaru T a L vždy v konci 
jednotlivých větví. Bude provedena oprava a úprava sjezdů k objektům a 
sjednocení povrchů.  
Materiály: Předpoklad kombinace asfalt.krytu pro vlastní komunikace, 
zámk.dlažby drenážní 20/20 šedé pro odstavné/parkovací pruhy, sjezdy 
doporučeny z kostky žulové drobné 10/8 kroužkový klad (alt.beton.dlažba), 
chodník beton.zámková dl.20/20 šedá, dodlažba zbytk.ploch žul.odseky. 
Obrubníky betonové s výjimkou kolem ploch u kapličky – tam kovové. Povrchy pro 
slabozraké z hmatné beton.dlažby s výstupky a vodící pásy – vše v bílém odstínu. 
Plocha kolem monumentů – kaplička, kříže – z žul.odseků. 
 
U některých koridorů by bylo třeba provést pozemkové úpravy nebo dohodu 
vlastníků vč.těch od přilehlých parcel, které by umožnily společné výhodné využití 
pro tyto skupiny. Může být iniciováno Městem Litovel nebo samotnými vlastníky. 
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Plochy a materiály: 
 

- Asfaltový beton – Hlavní komunikace pro motorová vozidla 
 

- Žulová kostka drobná 8/10, kroužkový klad, světle šedá – sjezdy.  
             Řádkový klad kolmý na směr najíždění – parkování/stání os.vozidel.  

 

 
 

- Beton.dl.zámková 20/20cm, světle šedá - Chodníky  

 
 

- Drenážní dlažba - např.dl.Hydrostar – Parkovací stání a pruhy 

  

 
- Odseky žulové – Plocha kolem kapličky a křížku. Dodláždění příp.zbytk.ploch od 

chodníků k objektům, plocha u křížku. 
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- Štěrkomlatový povrch pro cesty v zeleni – skladba odshora (pěší park. cesty): 

- prosívka šedá fr. 0-4mm  40mm  (promísena s příměsí 10%vápna) 
- štěrkodrť fr. 0-16mm  60mm 
- štěrkodrť fr.0-32mm  100mm  
  (vše kropeno, hutněno) 
 

 
 
 

- Kovové prvky, veř.osvětlení, zábradlí: odstín šedý RAL 7004 Signal Grau. 
 

- Dřev.prvky – lazurovací napouštěcí laky s hloubkovou fungicidní úpravou 
v odstínu střední hnědé – cca ořech vlašský. 
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1.4 Základní požadavky na stávající nebo navrhované  objekty 

vymezující ve řejné prostranství 
 
 
Popis návrhu v č. řešení zelen ě, principy: 
 
 
Návrh zeleně: 
 
Řešený prostor je vymezený ze všech stran historickou zástavbou původních 
zemědělských usedlostí. Pouze v severozápadní části je prostor bývalé návsi vymezený 
ohradními zdmi a nedávno vysazenými dřevinami. Až vyrostou, naváže hmota jejich 
korun na stávající stromořadí vytvořené z ovocných stromů, které jsou před jednotlivými 
domy vysazeny tak, jak to pro historická centra obcí bývalo typické. Výjimku tvoří 
skupina jehličnatých stromů - borovic černých vysazených v malém sponu od sebe, 
které se nachází ve východní části bývalé návsi před usedlostí s udržovanou historickou 
fasádou.  
 
C2. Plochy návsi: 
V těžišti návsi se nachází zděná kaple s křížem zasvěcená sv. Floriánovi postavená v 
historizujícím slohu mezi lety 1846 až 1848. Parková úprava okolo kaple byla zřejmě 
založena o něco později, přibližně před 100 a více lety. Stromy z původní výsadby 
dodnes tvoří kostru a základní body celé úpravy. Mimo kaple tvoří jednu z hlavních 
dominant na západním okraji parku rostoucí červenolistý buk lesní, který na sebe v 
době vegetace upoutá pozornost každého návštěvníka chořelické návsi. Vedle ní byla 
vysazena borovice lesní, která je s bukem v příjemném kontrastu a to jak strukturou a 
barvou svých jehlic, tak i svojí kůrou. Navíc se jedná o velmi pěkně narostlý strom. 
Kostru celého parku doplňují i dvě lípy srdčité rostoucí na jeho okrajích, a to na 
jihozápadním a na jihovýchodním. Lze předpokládat, že stromů tohoto druhu bylo na 
okraji parku více. Obě lípy, i když nejsou tak malebné jako výše popsaná dvojice stromů 
na sebe poutají pozornost zejména v době květu, který je nepominutelný také svojí vůní 
v období června a začátkem července. Všechny původní čtyři stromy si zaslouží péči, 
aby co nejvíce byla prodloužena jejich životnost. U buku, který má špatné větvení 
základních nosných prvků, by měla být zvážena možnost instalace vazby v koruně, 
která by snížila riziko rozlomení a tím i samovolné destrukce části koruny v době 
nepříznivého počasí. Taktéž vazby instalované v korunách obou lip je nutné kontrolovat 
a po skončení garantované životnosti vyměňovat, aby bylo dosaženo potřebné 
bezpečnosti.  
Někdy později byl jižně od kaple vysazený javor mléč, který rovněž vyžaduje provedení 
pěstebních zásahů, především ořezání suchých větví a jejich pahýlů. Za kaplí u 
severního okraje parku byl také již dříve vysazený zerav řasnatý. I u něj byla zanedbána 
péče hned v prvních letech po výsadbě, kdy došlo k vytvoření dvou kmenů. I když se 
svým charakterem na bývalou náves příliš nehodí, jedná se o esteticky pěkně působivý 
strom, který by zde bylo vhodné alespoň dočasně ponechat s tím, že bude odstraněna 
konkurující převislá třešeň, která byla do jeho těsné blízkosti vysazena bez znalosti 
jejích budoucích rozměrů. Svým růstem a konkurencí by jinak korunu sousedního 
zeravu nadále poškozovala. Severně od kaple sv. Floriána byla přibližně ve stejné době 
jako zerav vysazena douglaska tisolistá, která ještě zdaleka nemá své cílové rozměry. 
Už nyní se její větve téměř dotýkají fasády kaple, kterou v budoucnu mohou 
poškozovat. V případě vyvětvení dolní části koruny stromu může být narušena jeho  
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celková statika. Je škoda, že takový strom byl vysazen na své místo bez ohledu na jeho 
rozměry v budoucnu.  
Zeravy rostoucí před hlavním průčelím kaple spolu s dalšími dřevinami tak, jak 
postupně dorůstaly do finální velikosti, svojí hmotou zastínily hlavní pohledy na ni. To 
platí i o mnohých dalších dřevinách, které byly v její blízkosti vysazeny i z jiných stran. 
Kaple tak postupně ztrácela své dominantní postavení v prostoru návsi a zejména z 
hlavních pohledů na její průčelí. Také různorodé dřeviny s výrazným tvarem a barvou 
dnes konkurují původně dominující kapli, protože svým vzhledem na sebe upoutávají 
pozornost. Je nepochybné, že řada dřevin v parku byla vysazena jistě s dobrým 
úmyslem obohatit střed bývalé obce o to nejlepší. Veškerá výsadba však probíhala 
nahodile, bez ujasněného kompozičního schématu. Z některých míst na návsi dnes v 
době vegetace kapli nelze vůbec zahlédnout, neboť jí plně zastiňují stávající keřovité i 
stromovité dřeviny svojí mnohde i souvislou hmotou. Některé dřeviny byly také 
vysazeny velmi blízko sebe, takže si krátce po výsadbě konkurovaly a nyní jsou jejich 
koruny navzájem vyvětvené, tak je tomu např. v jihovýchodní části návsi v případě 
vedle sebe rostoucích borovice a smrku. U mnoha stromů byla zanedbána po výsadbě 
základní údržba, takže došlo k jejich špatnému rozvětvení, které by bylo v budoucnu 
příčinou zhoršené statiky jako např. u nedávno vysazeného jírovce (kaštanu). U 
některých stromů je ještě možné provést pěstební opatření, i když vzniklé rány již budou 
větší a budou se pomaleji hojit. Jedná se např. o javor klen, rostoucí severně na okraji 
parku nedaleko kaple. Je škoda, že mu nebyla věnována po výsadbě větší pozornost, 
protože byl vysazen na vhodné místo, kde může doplnit kompozici parku. Jeho hmota 
by tak mohla v budoucnu rámovat pohled na hlavní průčelí kaple. Také na východním a 
jižním okraji parku byla vysazena celá řada keřovitých dřevin, které mohou při 
správném pěstování doplňovat kompozici parku i v budoucnu. Mnoho dřevin, jako 
jmenované zeravy rostoucí před hlavním průčelím kaple se mohou v důsledku vadného 
větvení zvláště v zimních měsících rozlomit (z jednoho z nich se již jedna větev v 
koruně odlomila). Některé ze stromů jsou i ve velmi špatném zdravotním stavu, jako 
např. v jihovýchodní části parku rostoucí starší javor jasanolistý, který se již nyní 
rozpadá v důsledku napadení houbovou chorobou a poškozené jsou i jiné dřeviny v 
parku. V případě jasanu se jedná i o nebezpečný strom, i když jeho rozměry již nejsou 
velké.  
Celkově centrální parková zeleň působí v současné době chaoticky. Její uspořádání 
nenavádí návštěvníka k pohledům na kapli svatého Floriána v těžišti celého řešeného 
prostoru. Nicméně zde rostou i cenné, výše uvedené dřeviny, kterým by měla být 
věnována potřebná péče, již musí realizovat zkušený arborista s potřebnými 
osvědčeními o své způsobilosti. Z parku by měly být odstraněny všechny dožívající 
dřeviny, zvláště v případě, že ohrožují bezpečnost ve svém okolí. Současně by měly být 
odstraněny konkurující dřeviny rostoucí v blízkosti těch dřevin, které mohou být v parku 
ponechány. Všechny úpravy by měly vést k jeho zpřehlednění a jasné koncepci 
srozumitelné pro všechny návštěvníky, kde hlavní dominantu vytvoří opět historická 
kaple sv. Floriána z poloviny 19. století s křížem stranou před svým průčelím. Tomu 
jsou přizpůsobeny i předložené varianty řešení.  
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Varianta č. A: 
Navrhované úpravy mají za cíl navrátit kapli svatého Floriána její původní postavení, 
jako dominanty řešeného prostoru chořelické návsi. Kolem kaple je navržena zpevněná 
plocha ve tvaru oválu, která posune těžiště celé úpravy více do jejího středu. Proto je 
kaple do plochy umístěna nesouměrně. Zpevněná plocha tak sjednotí ústřední prostor s 
navrhovanými prvky mobiliáře i se stávajícím pískovcovým křížem, který se nachází 
před kaplí vpravo od vstupu do ní. Ústřední postavení kaple je také podpořeno cestami 
vedenými z různých směrů přes centrální zpevněnou plochu. Stejně tak z okružní cesty  
v jižní části parku vedené souběžně s pojízdnou komunikací bude tvořit kaple hlavní 
pohledovou dominantu spolu s červenolistým bukem a borovicí lesní, které tvoří 
nepominutelný kompoziční prvek. Tomu jsou přizpůsobeny i navrhované vegetační 
úpravy, zejména v západní části dnešní parkové úpravy, kde jsou navrženy k přesazení 
nebo odstranění nahodile vysazené různé keře a jejich skupinky tak, aby nic nebránilo 
pohledům na hlavní průčelí kaple. Na okrajích jsou ponechány dřeviny, které dnes 
rámují nebo po svém vzrůstu budou rámovat tento hlavní pohled. Na severní straně se 
jedná především o javor klen, který je sice ve velmi zanedbaném pěstebním stavu s 
pokrouceným kmenem, ale který by ještě bylo možné dopěstovat do potřebného 
perspektivního stavu. Předpokladem k tomu však je soustavná odborná péče. V jeho 
blízkosti jsou ponechány i keře, které svými korunami rovněž hlavní pohled ke kapli 
rámují s tím, že jsou doplněny do trojice vajgélií s bílými květy. Blíže ke kapli u vstupu 
do centrálního prostoru ze severu doplní celou skupinu dřevin kdoulovec lahvicovitý s 
červenými květy. Z jižní strany budou pohled pod korunami stávajících vzrostlých 
stromů vymezovat skupiny dřevin navržené podél přístupové cesty vedoucí od 
jihozápadu. Přitom je využitá velká část stávajících keřů, které zde dnes rostou. Nové, 
většinou nižší keře jsou navrhovány u laviček u cesty spojující jihozápadní cíp parku s 
kaplí tak, aby prostor před kaplí zůstával přehledný. Před vstupem z této cesty na 
centrální oválnou plochu jsou navrženy k výsadbě dva kdoulovce s bílými květy, které 
tento přechod zdůrazní. Jižně až jihozápadně od kaple je ponechán solitérně rostoucí 
smrk ztepilý, který by mohl být využíván jako vánoční strom. Na rozdíl od jiných stromů 
je zdravý a má dobrou perspektivu pro svůj další vývoj. V případě výzdoby by mohl v 
blízkosti kaple působit jako podružná dočasná dominanta, která na sebe bude poutat 
pozornost v předvánočním a vánočním čase. Ostatní okolní stromy jsou navrženy k 
odstranění tak, aby byl umožněn volný pohled z prostoru návsi na kapli přes parkové 
úpravy. Odstraněna by měla být i v blízkosti lípy v jihozápadním cípu parku rostoucí 
převislá bříza, která je okolními stromy z části přistíněna. Lze tak očekávat postupnou 
deformaci její koruny, neboť se jedná o světlomilný druh, který špatně snáší zápoj. U 
nově navržené cesty z jižní strany, která vede ke kapli je na okraji parku navržena k 
výsadbě lípa velkolistá, která doplní stávající lípy, se kterými vytvoří náznak stromořadí 
jako protiváhu protějším ovocným stromům rostoucími za pojezdovou silniční 
komunikací. Většina keřů na jihovýchodním okraji parku zůstane zachována. Doplněny 
budou keře pouze za lavičkami, aby měl návštěvník krytá záda. Stávající stromy budou 
odstraněny mimo staré lípy a javoru klenu, které však musí být ošetřeny stejně jako i 
jiné staré perspektivní stromy v parku. Alespoň částečně tak zůstane otevřený pohled 
do parku s kaplí. K odstranění je zde navržený jak dožitý javor jasanolistý, který je i 
nebezpečný, tak i blízko sebe vysazené jehličnaté stromy, které si navzájem konkurují. 
Vstup na plochu u kaple z jihovýchodní strany zarámují záhony s nízkými hortenziemi 
kvetoucím v bílé, růžové a modré barvě. U ponechaného zeravu rostoucího za kaplí 
bude odstraněna převislá třešeň, která mu konkuruje. Jedná se o stromek, který byl na 
dané místo vysazen patrně bez znalosti jeho rozměrů v dospělosti. Třešeň navíc svým 
výrazným převislým tvarem koruny konkuruje i pohledům na kapli, u které je k 
dočasnému pěstování ponechána douglaska tisolistá, u které lze předpokládat další  
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růst i to, že se její větve budou dotýkat fasády opravené kaple a dále, že v zimním 
období se mohou některé větve odlamovat. Mezi douglaskou a zeravem by byly 
vysazeny další hortenzie s růžovobílými květy. Celý návrh měl za cíl prostor kolem 
kaple zpřehlednit a vnést do něj určitý řád a navrátit kapli její původní dominantní 
postavení tak, aby bylo možné vnímat její architekturu ve své celistvosti. Současně zde 
byla snaha zachovat co nejvíce stávajících dřevin.             
 
Varianta B, C (v mnoha ohledech zůstává popis stejný jako u var.A): 
Navrhované úpravy mají za cíl navrátit kapli svatého Floriána její původní postavení, 
jako dominanty řešeného prostoru návsi. Před kaplí je v této variantě navržená ke 
zpevnění větší zpevněná plocha, která umocní pohled na její hlavní průčelí a zdůrazní 
tak i hlavní osu kaple. Prostor před kaplí musí být uvolněný od nahodile vysazených 
dřevin, které brání pohledu na ní zejména z čelní strany. Navíc zeravy, které svojí 
hmotou nejvíce kapli zastiňují, mají v koruně typ větvení ve tvaru písmene V náchylný k 
rozlamování zejména v zimním období. U jednoho ze stromů se již jedna větev v horní 
části vylomila v dřívější době. Na severní straně západní části parku budou ponechány 
některé dřeviny, které budou v budoucnu vytvářet rámování kaple. Mimo keřů, které 
budou doplněny o vajgélie s bílými a růžovými květy a o šeřík s květy modré barvy zde 
bude ponechán stávající javor klen, který má pokroucený kmen a celkově je u něj 
zanedbána základní péče. Tento stromek musí být náležitě odborně ošetřen. Stejně tak 
u něj nesmí být zanedbána ani následná péče. Jinak by bylo lépe přistoupit k jeho 
výměně. Na protilehlé jižní straně bude ponechán z jehličnatých dřevin pouze poměrně 
dobře narostlý solitérní smrk ztepilý, který by mohl být každoročně ozdobený jako 
vánoční strom. Stromy v jeho blízkosti by měly být odstraněny, aby mu nekonkurovaly a 
to i s ohledem na jejich celkový stav.  
Odstraněna by měla být i v blízkosti lípy v jihozápadním cípu parku rostoucí převislá 
bříza, která je okolními stromy z části přistíněna. Lze tak očekávat postupnou deformaci 
její koruny, neboť se jedná o světlomilný druh, který špatně snáší zápoj. Navíc se do 
daného místa, kterému dominuje červenolistý buk s borovicí, příliš nehodí. U cesty 
vedoucí od uvedené lípy ke kapli budou za lavičkami vysazeny keře, které vytvoří 
potřebné pozadí. U křižovatky v trojúhelníkové ploše mezi cestami je navržen záhon pro 
modrofialově kvetoucí barvínky.   
Mezi vánočním smrkem ztepilým a kaplí budou dva šeříky obecné svojí hmotou 
rámovat pohled na kapli. Jeden z nich bude mít květy žluté, druhý purpurové. Nedaleko 
od křižovatky cest, jižně od hlavního průčelí kaple by měl být vysazený solitérní keř 
vajgélie s růžovými květy. Za kaplí je navržen k ponechání vzrostlý zerav s tím, že 
převislá třešeň, která mu konkuruje, bude odstraněna, aby nebyla poškozená jeho 
koruna v důsledku zastínění. Pohled k němu a ke kapli obohatí v malá skupinka složená 
z hortenzií latnatých s bílorůžovým květem. Mezi zmíněným zeravem a na severní 
straně ponechanou douglaskou bude v květnu poutat na sebe dočasně pozornost další 
šeřík obecný s květem v purpurové barvě. Květy posledně uvedených keřů budou dobře 
harmonovat s tmavou zelení ponechaných jehličnatých stromů. V případě douglasky je 
nutné počítat s jejím dalším růstem. Jižně od kaple je k ošetření navržen starší javor 
klen, který zde může být ponechán. Musí však být ošetřen. Ostatní stromy v této části 
parku by měly být odstraněny. Jedná se javor jasanolistý napadený houbovou 
chorobou, u kterého je možná samovolná destrukce a o další dřeviny, které byly 
vysazeny příliš v malém sponu od sebe jako např. smrk a borovice atd. U vstupu do 
parku na jihu je navržena k výsadbě lípa velkolistá, která doplní dvě stávající lípy a 
vytvoří tak náznak stromořadí jako protiváhu ovocných stromů na druhé straně silniční 
komunikace procházející návsí.         
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C1. U křížku na vjezdu do obce: 
V prostoru u kamenného křížku na křižovatce je menší trojúhelníková plocha C1.a se 
vzrostlými stromy, které je možné využít i pro navrhovaný cílový stav, bohužel mimo 
špatně zapěstovaného javoru, který navíc nevhodně konkuruje pěkně narostlému 
sousednímu zeravu. Špatně zapěstovaný je ještě i zerav rostoucí ve skupině s 
keřovitým jalovcem. Po odstranění tohoto zeravu, který vnáší svým přísným tvarem do 
řešené úpravy chaotické uspořádání, jsou na jeho místě navrženy k výsadbě dva nízké 
kdoulovce s červenými květy, které skupinu vhodně doplní a svojí hmotou skryjí 
vyvětvenou část keřovitého jalovce. Jižně před řadu nádob tříděného odpadu na okraji 
parkové úpravy jsou navrženy k výsadbě dvě kaliny pražské, které jsou stálezelené a 
svými korunami částečně z pohledu ze silniční komunikace skryjí místo s kontejnery 
lemované stříhaným živým plotem. To předpokládá přemístění dřev. informační tabule k 
chodníku vedoucímu přes řešené území a sesazení s druhou tabulí z protější strany. 
Čitatel tak nebude muset stát v pojízdné komunikaci a sledovat tak i provoz na ní. Na 
okraji skupiny stávajících dřevin u oplocení po pravé straně při vstupu do parku z 
východní strany je navržený k vysázení jeden keř vajgélie s červenými květy, který 
nesourodou skupinu dřevin ukončí. Záhon na protější straně C1.b u silniční komunikace 
pokryje půdopokryvná dřevina. Stromové patro za usychající modřín zde může doplnit 
jeden šeřík na kmínku Syringa pekinensis. Smyslem je odclonění provozu autoopravny 
a aut postávajících před vraty provozovny.    
Dále do navazující ulice ‚Otočnice‘ bude vhodné doplnit řadu okrasnými neplodícími 
plnokvětými třešněmi, které vytvoří protiváhu stávajícímu stromořadí ovocných stromů 
na druhé straně ulice – větve V1b.   
 
C3. Plochy u bytového domu: 
Řešený prostor se nachází v lokalitě nedaleko původní návsi a je obklopený hřištěm a 
různorodou zástavbou, které dominuje bytový dům. Před ním se nachází travnatá 
plocha s plochami pro herní prvky. Nachází se zde také několik mladých poměrně 
nedávno vysazených stromů a keřů. Podél silniční hlavní komunikace je nízký stříhaný 
živý plot z ptačího zobu obecného. V severní části je trojice okrasných jabloní a v jižní 
části solitérní lípa. Před jihozápadním nárožím domu se nachází smrk vykrývající 
plochu sušení prádla.  
Podél komunikace za vstupem do parkové úpravy před bytovým domem z jihozápadní 
strany od silniční komunikace je navržena k výsadbě skupina pokryvných keřů. U nové 
pěší cesty mezi lípou a stávajícím smrkem doplní stávající stromy dvě borovice černé a 
jedna červeně kvetoucí vajgélie. Takto vytvořená skupina dřevin vytvoří jakousi bránu, 
přes kterou se vstoupí do prostoru před vstupem do domu. V blízkosti skupiny jabloní je 
k výsadbě navržený modřín opadavý. Jeho svěží světlá zelená barva a barva 
žloutnoucího jehličí na podzim bude dobře harmonovat se stávajícími jabloněmi i s 
opodál navrženým jeřábem na severu plochy, jehož listy se na podzim zbarvují do 
oranžova. Plody tohoto jeřábu s malou oválnou korunou mají oranžovočervenou barvu. 
Před domem u chodníku doplní navrženou kompozici v trojici vysazené nízké jemné 
šeříky a nížší vajgélie s červeným květem. Doplněný živý plot na severu by byl 
vypěstován z meruzalky alpské. U severní stěny panelového domu by byl navrhovaný 
záhon osazený červenolistým nízkým dřišťálem. U workoutového hřiště a na okraji 
místa pro popelnice za silniční komunikací na severu vytvoří částečnou pohledovou 
clonu tavolníky s bílými květy. Stejné keře by pak mohly v kombinaci se stejnými jeřáby 
s malou korunou být vysazeny i západně podél ulice od návsi. Jen na jejím začátku by 
byly vysazeny dřeviny jako např. hortenzie, které by vjezd do ulice zdůraznily.  
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Odkazy k návrhu:  
 
Zeleň venkovských obcí: 
 
U zeleně v obcích je vždy kladen důraz na tyto aspekty: 

- Správná druhová skladba 
- Správná prostorová skladba 
- Přiměřenost 
- Vhodnost, ráz, rozdílnost 
- Kvalita prací (výsadbový substrát, kotvení stromů, spr.ošetření dřeviny vč.zapěstování korun, arboristických 

zásahů, závlaha, aj.) 
- Následná péče 

 
Nejčastější chyby: 

- nevhodná druhová skladba 
- nevhodný vegetační prvek 
- příliš hustý spon 
- chyby při zakládání 
- chyby při péči 

 
Zdroj:  
- Brzák J. Ing., Zeleň venkovských obcí (2011), Škola obnovy venkova Ol.kraje, Společnost pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu - SZKT;  
 
 
 
 
Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. 
 
ad Náves:  
 
Obec s centrální návsí čočkovitého tvaru, Charakteristická je vyšší stromová zeleň koncentrovaná v centru obce se 
zdůrazněním církevního objektu (kaple), nižší prstenec zeleně pak po obvodu. Rozmístění stromů má sledovat 
půdorysný tvar návsi. Náves představovala prostorový i sociální centrální prvek vesnice… kde se odehrával 
hospodářský, veřejný, společenský a kulturní život. Její výrazně multifunkční charakter se promítal do jejího 
jednoduchého uspořádání s volnou, přehlednou a univerzálně využitelnou plochou. 
 
V minulosti náves sloužila především hospodářskému provozu… Tomuto využití návsi nejlépe odpovídala velká 
přehledná zatravněná nebo mlatová plocha s vysokokmennými listnatými stromy (lípa, jírovec, javor mléč, jasan, klen, 
v ovocnářských oblastech hrušně, ořešáky) poskytující stín a snášející provozní zatížení (na rozdíl od jehličnanů či 
keřů). … Charakteristickou součástí návsí býval v některých oblastech protékající meandrující potok…. Na návsi byly 
umisťovány významné objekty (např. kostel, … zvonice, studna, …, pomníky, …), které byly mnohdy zdůrazněny 
nejvyššími stromy, často umístěnými souměrně ke stavbě. Okrajové partie návsi u stavení měly podobu poloveřejných 
okrasných předzahrádek s lavičkou, často s vyšším stromem u vjezdu do stavení – z těchto obvodových partií byla 
také náves nejčastěji vnímána, byly zde soustředěny obvodové obslužné cesty. … Vzhledem k převažující malé 
plošné rozloze vesnických sídel hrálo svou roli optické propojení návesního prostoru s okolím … Díky použití 
analogického sortimentu rostlin či kompozičnímu provázání s krajinnými dominantami tak vznikal jednotný celek. S 
útlumem hospodářské činnosti a s jejím přemístěním mimo centra obcí se postupně měnil charakter návsi, na 
významu začaly nabývat požadavky okrasného prostoru. Vznikaly tak sadové úpravy odrážející trendy městských 
parků, které svou kompozicí i druhovou skladbou nerespektovaly specifičnost venkovského prostoru. …. Dnes je 
f,unkce návsí mnohdy zúžena na průjezdnou dopravu a parkování, jejich potenciál kulturně společenského centra 
mnohde doposud čeká na své znovuoživení. 
Sortiment: Dřeviny na návsích a u stavení volit podle doby vzniku příslušných staveb, podle jejich historické funkce a 
významu, např. … lípy na návsi …,  propojovat staré a nové a vyjádřit tak kontinuitu historického vývoje 
charakteristickou pro venkovské prostředí, respektovat především strukturu návesní zástavby vycházející z 
historických souvislostí (tj. provozní řešení návsi by mělo odpovídat funkci přilehlých budov, kompozice návesní zeleně 
by měla dotvářet půdorysný typ návsi a doplňovat architektonické působení staveb, sjednocovat jejich často velmi 
rozdílnou výrazovost a vytvářet s nimi jednotný celek). …Vytvářet podmínky pro rozvinutí přitažlivého a živoucího 
prostoru návsí a dalších veřejných prostranství (tj. koncentrovat zde veřejné aktivity – občanskou vybavenost, 
dopravu, rekreaci apod. a řešení zeleně těmto aktivitám přizpůsobit). … Doplňovat drobné sakrální objekty (kapličky, 
křížky, boží muka atd.) patřičnou vegetací, tj. solitérní či skupinové výsadby stromů na základě historických principů 
(souměrná kompozice, tj. po stranách kapličky, do čtveřice či po třech, kdy tyto sestavy podporovaly symboliku svaté 
trojice), v obcích využít u sakrálních objektů květinových výsadeb. … 
Esteticky nevhodné druhy pro výsadby v zastavěných územích malých obcí: 
.. například následující běžné druhy (nejedná se o soupis všech nevhodných druhů, ale o nejčastěji se vyskytující 
příklady; nejčastěji se jedná o nevhodné použití jehličnatých dřevin, které byly produkovány a vysazovány od 60. do 
80. let 20. století po vsích v celé ČSR bez ohledu na respektování tradic či funkcí): zerav západní (Thuja occidentalis) 
a jeho kultivary cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) a jeho kultivary, smrk pichlavý (Picea pungens) a  
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jeho kultivary, dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia), kalina vrásčitolistá 
(Viburnum rhytidophyllum), jalovec prostřední (Juniperus × media) a jeho kultivary, jalovec šupinatý (Juniperus 
squamata) a jeho kultivary, jalovec viržinský (Juniperus virginiana) a jeho kultivary, jalovec skalní (Juniperus 
scopulorum ‘Skyrocket’). Úzce sloupovité kultivary tújí navíc působí na vesnici nepatřičným dojmem, zejména na 
veřejně exponovaných místech. 
 
Zdroj:  
- Baroš, A., Barošová, I., Boček, S., Businský, R., Demková, K., Dokoupil, L., Kašková, M., Kučera, Z., Medková, L., 
Šantrůčková, M. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. VÚKOZ, v.v.i. a PřF 
UK, Průhonice a Praha. 
(https://www.academia.edu/12665894/Metodika_pro_v%C3%BDb%C4%9Br_vhodn%C3%BDch_druh%C5%AF_d%C
5%99evin_a_bylin_pro_venkovsk%C3%A1_s%C3%ADdla ) 
 
 
Popis návrhu úprav objektů: 
 
Objekty: Návrh uvažuje s doporučenou běžnou údržbou objektů vymezujících veřejná 
prostranství, použití odstínů omítek lomených od žluté přes okry až k lomeným hnědým. 
Doporučuje se vyhnout se omítkám s větším podílem červené a oranžové (tzv.sladké 
odstíny).  Zcela nevhodné jsou ostré odstíny, fialová, a pro tento region i modrá. 
Předpokládá se zateplení a úpravy fasád objektů RD aj. Kaplička po opravě (žlutý okr).  
 
Parcely: Nové plochy pro výstavbu řešeny tak, aby vznikly dostatečné a cenově 
dostupné parcely pro výstavbu RD. Parcely příp.možno zužovat.  Vzhledem k parcelaci 
se může jednat i o objekty, které budou moci být osazeny boční hranou přízemní garáže 
na hraně pozemku k sousedním parcelám. Směrem k ulicím budou objekty osazeny buď 
na stavební čáru, nebo nesmí přestoupit čáru regulační (kde není staveb.čára určena), 
před garáží zůstane 6m pro odstavení vozidel návštěv.  
 
Komunikace jsou potvrzovány ve stávajících trasách, podél hl.tras je uvažováno se 
vzrostlou zelení i keři, u tras na okraji obce pak zasakovací příkopy. Vzrostlá zeleň 
vč.spodního keřového patra by byla vhodná také podél obvodu sídla nejen 
z hygienického hlediska (pro ochranu před větry, prachem z polí) ale i pro vytvoření 
malebných pohledů zvenčí na obec. Na S je podél ramene Moravy veden LBK – veškerá 
výsadba dále dle požadavků ÚP, bude zpracována odbornou firmou.  
U křížku prostor pro TDO kryt výsadbou – živý plot. Stáv.čekárna BUS s průhlednými 
stěnami 1x směrem na Olomouc, kde bývá více čekajících. 
 
Vybavení mobiliářem se bude týkat víceméně pouze lokálních center. 
 
 
Obecně ke stáv.objektům: 
 

- Opravy fasád  - lomené odstíny od žluté přes okr až po sv.hnědou, omítky hladké 
nebo jemně zrnité. Vyhnout se příměsím červené v barvách, nevhodné jsou ostré 
odstíny, fialová a modrá. 

- Krytiny – skládané v odstínech – černé, šedočerné, hnědé, tmavě červené 
(výjimečně plechové pruhy strojně ražené šedé a černé). 

- Oplocení do ulic – průhledné. Kovové z rámových dílů vyplétané (tradiční pletiva v 
rámu), dřevěné plaňkové svislé i křížem skládané, místně možné i plné dřevěné či 
omítané zděné. Nízké podezdívky. Do ulice nízké do v.1,2m. Nejsou doporučena 
keramická tvarovková řešení ani betonové štípané tvárnice a dále kovové 
ozdobné mříže, které se hodí spíše do městských lokalit. Nutno vždy projednat 
s Povodím Moravy. 
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Navrhovaná zástavba v plochách pro bydlení: 

 
- Závazná regulace: Kde určeno, vzdálenost objektů od hranice pozemku 

směrem k ulici min.6m – tzv. regulační čára, kterou není možno přestoupit. 
Stavební čára je pak stanovena tam, kde je jasně možno určit polohu nových 
objektů tak, aby vytvářely uliční frontu. Tzv.uliční čára neboli hrana oplocení bude 
optimálně ve vzdál. 6m od osy uličního koridoru dle situační přílohy. Vjezdové 
brány budou takové šíře či ustoupené od čáry uličního koridoru tak, aby bylo 
možno prokázat pomocí poloměrů oblouků otáčení pro vozidla O2, 
vč.bezproblémového vyjetí na komunikaci. 

- Závazná regulace: Domy – novostavby RD budou dle ÚP vesnického typu do 
historických ulic (V1, V2, V5, V6, V7, V9, V10, V12, V18) o jednom nadzemním 
podlaží a podkroví (max.2 podlaží), střechy hl.objektu sedlové, příp.polovalbové.  

- Pro domy při ostatních ul.koridorech či uvnitř pozemků platí regulace max.2 
nadzemní podlaží a sedlová střecha hl.objektu. (Pozn.: sedlové střechy 
nezaměňovat za vylučování moderního designu architektury). 

- Závazná regulace: Max. výška hřebene RD – do 11 m 
- Závazná regulace: Procento zastavění pozemku domem, garáží, vedl. objekty, 

zpev. plochami a bazénem nepřekročí 60%. 
- Závazná regulace:  Nepřipouští se mansardové střechy. 
- Orientace hl. hřebene rovnoběžně nebo kolmo na obslužnou komunikaci, 

příp.rovnoběžně s vnitřní hranou parcely. 
- Podlažnost 1NP; + podkroví nebo 2NP. 
- Střechy na hlavních objektech: - zákl.tvar sedlové, nebo jen krátké polovalby (do 

1,5m).  
- Sklon sedlových střech: optimálně 30° - 45°, min.23°. 
- Střechy – doporučena krytina skládaná, regulace je provedena barevností - 

preferovaná barevnost: černá, šedočerná, hnědá. Výjimečně může být užita i 
plechová krytina falcovaná v úzkých svislých pruzích, odstín šedý či šedočerný. 

- Krytá stání vozidel mohou být vybudována i jako součást oplocení před stavební 
čárou domů, musí se však jednat jen o přístřešky bez uzavření ze všech čtyř 
stran. Při nebo před garáží musí být vždy odstavná plocha pro min. 1 vozidlo 
návštěv (6m, řešení dopravy v klidu). 

- Oplocení do ulice řešit vždy jako průhledné nebo poloprůhledné a jen s 
nízkou podezdívkou, s výplní dřevo, pletivo v rámu nebo jednoduché ocel.prvky, 
není možno do ulice jako trvalé oplocení použít pletivo na napínacích drátech, 
výška oplocení do ulice max. 1,2m. U oplocení v záplavových územích je nutno 
materiál a podezdívky řešit navíc s vodoprávním orgánem a Povodím Moravy 
tak, aby byl umožněn průtok povodňových vod (viz.např.plocha Z14a). 

- Parcelace je doporučena pro typ: - samostatně stojící domy, může jít též o 
dvojdomy či stykované přes hmotu garáží, v prolukách dle stáv.typu (např.i 
řadové), u ploch R5 vyznačen přibližný výhled. 

- Sousední parcely navržené parcelace by neměly být slučovány pro výstavbu 
jednoho domu. 

- Při individuálním posuzování je vždy třeba prověřit, zda předkládaný návrh 
dotváří a neruší urbanistické hodnoty v území. 
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2. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY  

 
 
2.1 Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 
Doprava: 

 
a) Závazná regulace:  Šířka nově navržených koridorů uličního prostoru: zákl.8 – 

12m (příp.příjezdy větví V20 v š.5m). Umístění lokálních center.  
b) Jedno stání pro osobní vozidlo na pozemku RD (doporučeno řešit jako plochu na 

pozemku RD před vraty garáže, odsazené od oplocení 6m). Vytvoření podélných 
parkovacích stání v koridorech ulic (požadavky PČR). 

c) Komunikace s výjimkou vjezdové větve V1.a v obci řešeny jako zóna 
s dopravním omezením, s omezením rychlosti na 30km/h + chodci ve vozovce. 
Boční místní komunikace V20, V21 z ul.Olomoucké řešeny jako obytná zóna 
(zn.IZ5a) s omezením rychlosti na 20km/h.  

d) Podélná stání zřizována jako podélné pruhy při komunikacích, či jako stání po 
dvou.  

e) Komunikace obousměrné, šířky dle možností (zvl.ve stáv.koridorech) od 2,5m, 
3m, 4m, 5,5m až 6m.  

f) Cyklodoprava – cyklotrasy součástí komunikací vozidlových.  
 

g) Výňatek z vyhl.k šíři ul.koridorů: 
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Začátek cyklostezky na JV, pokračování větve V9.d. 

 
Přechod signalizovaný plochami z materiálu Rocbinda. 

 
 

Doporučené/možné vodorovné vyznačení začátků Zóny s dopravním omezením na již 
provedených komunikacích - použity zpomalovací polštáře. Zbytek značení dle dalších 
stupňů PD, projednávaných s PČR. 
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 Zpomalovací práh – zásady návrhu. 
 

 
Průběžné pruhy podélného stání z kostky 10/8, vč.vyznačení parkovacích míst (šikmé 
řádky) pro zachování rozhledů v napojení sjezdů. 
 

 
Možné ustoupené řešení bran v oplocení z účelových komunikací s úzkým uličním 
koridorem vč.úzkých vozovek, aby byl umožněn vjezd a současně dodrženy požadavky 
na vlečné křivky vjíždějících vozidel.  
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Technická infrastruktura: 

 
a) Plyn: Na stáv.rozvody STL plynovodu bude provedeno napojení nových větví pro 

nové plochy pro bydlení, z nich pak přípojky k jednotlivým objektům. 
b) Vedení VN: Provedeny budou přeložky v částech dle ÚPNSÚ, aby mohly být 

využity návrhové plochy BI vč. rezerv R5.  
c) Rozvody NN: Stávající rozvody nadzemní budou výhledově přemístěny pod zem 

jako kabelové. Napojovací místo z trafostanic dle ÚP. Nové rozvody v plochách 
pro bydlení v RD kabelové podzemní.  

d) Rozvody VO: Stávající rozvody nadzemní budou přemístěny pod zem jako 
kabelové. Napojovací místo dle stáv.osvětlení. Nové rozvody v plochách pro 
bydlení kabelové podzemní. 

e) Slaboproudé rozvody – CETIN telefon: Stávající rozvody nadzemní budou 
postupně přemístěny pod zem jako kabelové. Napojovací místo zůstane 
zachováno. Nové rozvody v plochách pro bydlení v RD taktéž kabelové 
podzemní. Spolu s telefonními rozvody bude položena také optická síť pro 
rozvod TV a dalších signálů, bude příp.zřízena stanice příjmu signálů. 

f) Rozvody pitné vody: Na stáv.rozvody podzemní bude provedeno napojení 
nových větví pro nové plochy pro bydlení, z nich pak přípojky k jednotlivým 
objektům. 

g) Kanalizace jednotná: Stávající kanalizace dešťová je v různých hloubkách a ve 
špatném stavu – spíše se jedná o kan.opuštěnou. Většinově je již nahrazena 
kanalizací jednotnou. Přípojky postupně nové PE. Nové stoky a větve by měly 
být uloženy s budováním nových ul.koridorů a napojeny na zásak 
vč.melioračních příkopů. Vzhledem ke spádovým poměrům bude nutno další 
dokumentací po výškopisném a polohopisném zaměření prověřit a upřesnit. Na 
nové řady budou stáv.přípojky od domů upraveny a prodlouženy, s osazením 
lapačů stř.splavenin; u objektů, kde chybí, budou zřízeny nové přes lapače dtto. 
Z komunikací budou dešť.vody odvedeny pomocí nově navržených 
kanalizačních vpustí a nových přípojek a rovněž budou zřízeny zasakovací 
příkopy podél komunikací.  
Přípojky dešťové kanalizace od jednotlivých RD budou u nových objektů 
budovány přes retenční nádrž do zásaku, je nutno zajistit hydrogeolog.průzkum. 
RD budou mít podzemní retenční nádrže s čerpadlem pro zálivku pozemku. U 
stáv.objektů postupně retenci budovat, teprve přepad by měl být sveden do 
jednotné kanalizace v ulici. Splaškové vody budou odváděny paralelně 
samostatně tamtéž. 

h) Místa pro umístění nádob na tříděný komunální odpad dle situačního výkresu. 
Předpokládá se členění na: PLASTY, PAPÍR, SKLO, TETRA-PACK, KOVY, 
použité oleje z domácností. Místo pro umístění velkých kontejnerů pro jarní a 
sezónní sběr kovů a úklid dovolují prostory ulic s parkovacími pruhy, na návsi 
pak závlek na SZ. Dále se uvažuje s plech.kontejnerem se  sběrem šatstva a 
obuvi. 

i) Místa pro umístění nádob na směsný komunální odpad u RD, rozvodné a měřící 
skříně budou řešeny na pozemku staveb v rámci pevných částí oplocení. 

j) Umísťování poklopů inž.sítí by mělo být v dalších stupních řešeno tak, aby byly 
mimo dopravní prostor, či v ose ulice (kanal.dešťová). 

k) V místě dotyku inž.sítě s výsadbou vzrostlé zeleně bude tato uložena do 
chráničky. 
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Veřejná i neve řejná zeleň: 

 
a) Zeleň prostupuje obcí podél všech komunikací (liniová zeleň – aleje, živé ploty) 

podél okrajů veř.prostranství – uličních koridorů. Min.plocha zeleně v plochách 
pro bydlení BI 40%, v plochách veřejných prostranství 20%, u smíšených ploch 
SO pak 30%. Průběžně nutno zajišťovat. 

b) Tzv. pobytový prostor – lokální centra C1 až C7 se stáv.zelení či osazením nové 
vzrostlé zeleně, keřů a letniček. Vzhledem k množství zeleně vč.náletů v C2 je 
nutno toto centrum zpracovat ve větší podrobnosti v dalším stupni PD vč.jejího 
pasportu s vyhodnocením zdravotního stavu a perspektivnosti dřevin, úprava 
kompozice. 

c) Vzrostlá zeleň je také důležitým nástrojem dopravního zklidňování. Použity 
malolisté kultivary s úsporným kořenovým systémem. 

d) Živé ploty je vhodné umísťovat k vnitřním hranicím vlastních pozemků, keře 
nemají svým vzrůstem přesáhnout 1,8m. Do ulice živé ploty pouze nízké, do 
v.0,9m. 
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e) V místě výsadby vzrostlé zeleně je případné křižující inž.sítě nutno uložit do 
chráničky – předpokládané délky do cca 3mb. Doporučená orientační minimální 
vodorovná vzdálenost kmene stromu od nechráněného podzemního vedení 
inž.sítě je 2,0m. Alternativním řešením je výsadba s folií proti prorůstání kořenů. 

f) Výsadba kmene stromu od hranice soukromých parcel doporučena 
v min.vodorovné vzdálenosti 1,5m, není-li při jednání s vlastníky rozhodnuto 
jinak.  

 
 
 
 
Mobiliá ř 

 
Použit moderní mobiliář, který je odvozen ve svém designu od historických vzorů. 
Osazen následovně: 
 
C1:  
C1a: Soubor: 1x lavička k sezení, 2x informační tabule dřev.se stříškou, 1x odpadkový 
koš, 1x stojan na kola, 1x dřev.záda ke stanovišti TDO.  
C1b: Soubor: 2x lavička k sezení, 3x informační tabule kovové, 1x výlepová plocha zády 
ke stromu, 2x stojan na kola.  
 
C2: do 6ks lavičky jednostranné s opěradlem, 2x stoly s lavicemi, 4x odpadkový koš, 2x 
stojany (na 4 kola), soubor herních prvků ve štěrkotravní či štěrkopískové ploše.  
 
C3: Stávající soubory vybavení dětského hřiště před bytovým domem. 3x lavička s 
opěradlem, 1x odpadkový koš, 5 x stojan na kola. 
 
C4: Víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, tenis, basketbal), povrch umělá hmota. 
Dětské hřiště se souborem herních prvků. 1x lavička s opěradly, 1x odpadkový koš, 2 x 
stojan na kola. Dřevem opláštěná buňka s WC a šatnou. 
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Buńka šaten s WC, příklad 
 
 
C5: delší výhled, zatím neřešeno 
 
C6: delší výhled, zatím neřešeno 
 
C7: Dětské hřiště se souborem herních prvků. 2x lavička s opěradly, 1x odpadkový koš, 
2 x stojan na kola. 
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Motiva ční příklady pro mobilá ř: 
 
  

 

 

 

 

 

Vývěsky/inform.tabule. Ve stejném designu např. i výlepová plocha. Stoly s lavicemi. 

  

Lavičky             Odpadkový koš  
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Stojany na kola        Zástěny k plochám sběru tř.odpadu – alt.  
 
Ploty: 

  
 

  
Vesnický plot deskový a plaňkový, v plochách Q100 ale nutno zajistit průtok.  

  
Plot rámový kovový s výplní              Plot tyčový kovový 
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DŘEVĚNÉ HERNÍ PRVKY  - PRO VEŘ.PROSTRANSTVÍ NOVÝCH PLOCH RD 
 
Motivační příklady přírodních prvků do parkových poloh (hist.náves): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruhové sedáky z kmenů        

Lavice z padlých  stromů 

 
 
 
Herní prvky z ošetřeného dřeva z padlých stromů, příklady typů. Tyto prvky nemusí být 
certifikované – jedná se o přírodniny v terénu. 
 
 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Chořelice.                                 Datum: 12.2021 
A.Textová část        Studie   

 49

 
Motivační příklady herních prvků pro části obce mimo hist.náves 
 

 

   
Herní prvky pro prostory mimo náves: Konstrukce a provedení bude odpovídat 
náročným požadavkům na bezpečnost podle ČSN EN 117-1:2008. Jednotlivé herní 
sestavy budou certifikované. Masivní konstrukce z kvalitního dřeva a tlaková 
impregnace zajistí dlouhou životnost sestav bez nároků na údržbu.  
Součástí dodávky jsou samozřejmostí doplňky, zemní práce, montáž, dopadové 
plochy,doprava a pod. Zajištěn záruční i pozáruční servis. 
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Motivační příklady dřevěných herních prvků (dvv.cz) pro části obce mimo hist.náves 
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Motivační příklady dřevěných herních prvků (dvv.cz) pro části obce mimo hist.náves 

 
VODNÍ HERNÍ PRVEK VČ.VRTANÉ STUDNY S RUČNÍ PUMPOU  (SOUBOR) 
 
Kaskády z prvků z hnědé vodovzdorné překližky a masivního lemu, osazeny 
v pískovém a štěrkovém loži pro hry s pískem a vodou. Na zimu pumpa uzamčena. 
 
Vrt s ruční litinovou pumpou v černém odstínu, odtok přes kaskády do vsakovací jímky 
o 5m dále. Pumpa bude osazena tabulkou, že se nejedná o pitnou vodu. 
 
Odstín dřeva dtto ostatní prvky – přírodní. 
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Motivační příklady vodního herního prvku s pumpou. 

 
 

3.      Závěry a doporu čení 
 
 
3.1 Vyhodnocení variant 
 
Bylo prováděno průběžně, výsledné řešení je výsledkem konzultací s orgány Města 
Litovle a zástupci Osadního výboru obce Chořelice. Nebylo dosaženo dohody 
s předsedou osadního výboru ohledně úprav zeleně na návsi (odmítání obecně platných 
kompozičních zásad i metodik pro zeleň ve veř.prostorech návsí, viz zákl.výčet literatury 
a metodik výše v odd.1.4 – Návrh zeleně), názory ostatních členů nejsou známy. Náves 
je proto zpracovatelem řešena variantně, v textech je odkázáno na potřebu zajištění 
inventarizace s vyhodnocením a s dopracováním této části studie zahradním architektem 
(Návrhy detailů center C1, C2, a C3 podléhají režimu Autorského zákona). Požadavky 
na vypracování návrhu návsi bez zásahu do stáv.zeleně a s pův.vedením štěrk.tras dle 
předsedou OV předložených skic nebyly zpracovatelem do této studie zahrnuty, protože 
jím nebyly vyhodnoceny jako přínosné a pouze konzervovaly stávající objektivně 
uváděné závady. Při společném projednávání PD se zástupci Města Litovel chyběl 
zástupce odb.ŽP, zpracovatel proto provedl samostatnou návštěvu s konzultací, kde byl 
dohodnut další postup – doporučeno řešit návrh zeleně dle obecně platných postupů a 
metodik, kolem hist.monumentů v souladu s doporučeními NPÚ, s rozpracováním 
předkládaných variant. 
 
31.3. – Prohlídka parterů a zeleně Chořelice s předsedou OV 
8.11. – Návštěva OV Chořelice, představení studie 
15.11 – Jednání u místostarosty, Litovel 
24.11 – Jednání na odb.ŽP Města Litovle, konzultace k návrhu zeleně vč.návsi a 
odsouhlasení dalšího postupu s rozpracováním předložených návrhů.  
16.12. – Jednání na NPÚ Olomouc, konzultační odsouhlasení návrhů úprav zeleně 
v sousedství drobných hist.památek – tedy center C1 a C2. 
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3.2 Podklad pro zadání podrobn ějších studií a další projektové 
dokumentace 
 
Na základě zpracované studie již mohou být zpracovány projektové dokumentace 
v úrovni DUR či DSP. Předpokládá se etapizace dle finančního krytí, samostatně mohou 
být v předstihu provedeny hl.koridory inž.sítí (hlavní větve a stáv.větve vč.doplnění o 
kabelové rozvody, kde je vedeno zatím vrchem), dále pak postupně větve boční a 
k novým plochám pro RD. Dále bude potřeba provést mimo jiné výškopisné a 
polohopisné zaměření, inventarizace zeleně. Samostatnou etapou bude i úprava středu 
návsi. Pro PD dílčích částí bude třeba provádět koordinaci se studií během provádění 
v rámci AD a TDI. Důležitým podkladem budou také projekty protipovodňové ochrany, 
které si bude zpracovávat Povodí Moravy.  
 
Autorství k návrhu: Urbanistická studie je volným podkladem pro další rozvoj obce. 
Autorská práva se vztahují pouze k návrhům urbanistických detailů C1 a C2.  
 
 
Rizika:  Při potvrzování vedení stávajících chodníků a stáv.šířek komunikací opravami - 
vč.navazující infrastruktury vpustí dešť.kanalizace, VO, skříní inž.sítí - by mohlo na delší 
dobu dojít k zafixování nevhodného či limitujícího stavu bez možnosti rozvoje parteru 
vč.řešení dopravy v klidu, tras pěších i komunikací + navazující zeleně a mobiliáře.  
Proto bude nutné při všech dílčích projektech inž.infrastruktury tuto porovnávat a 
upravovat s ohledem na studii veř.prostranství. 
 
 
 

4. Podklad pro prezentaci  
 
Plakát, webová prezentace 
 
Veškerá prezentace je provedena ve formátech pdf a rozměrů  A 0/M 1:1000 a A4/A3/M 
1:288. 
Prezentace bude uložena na webových stránkách Města Litovle. 
 
 
 
V Olomouci dne: 12.2021 
 
 
Zpracoval: 
 
Ing.arch.Milan Obenaus, autorizovaný architekt ČKA č.01 297 
Malinovského 80/2 
Olomouc-Radíkov 
 
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-obenaus-milan 
 
 
 


