


Východiska návrhu, vyhodnocení stávajícího stavu 

 

Řešené území je vymezeno ulicemi Hlavní a U Studynky. Jedná se o lichoběžníkový prostor 

vymezený po obvodu řadovou zástavbou vesnického charakteru. Centrální zelená plocha je na 

západní straně doplněna soliterním rodinným domem s oploceným menším dvorkem tvaru 

segmentu. Ve východní části zelené plochy je starší dětské hřiště doplněné pravidelnou dlážděnou 

plochou - betonová dlažba čtvercového formátu 30 x 30 cm. 

 

V území jsou dvě provozovny, které kladou vyšší nároky na dopravní obslužnost - pohostinství a 

řeznictví. Asfaltová plocha před pohostinstvím není organizována, kontejnery s tříděným odpadem 

zde omezují výhled řidičům. 

 

Stávající chodníky jsou vedeny podél zástavby, většina vjezdů není zpevněna. 

 

 

Návrh úprav 

 

a) dopravní řešení, pěší trasy, vjezdy 

Ulice U Studynky je v prostoru návsi navržena ke zúžení jako jednosměrná s ohledem na doplnění 

parkovacích míst podél komunikace, s možností stání i na vjezdech. Podélná parkovací stání mají 

povrch ze zatravňovacích dlaždic. Takový povrch bude propustný a částečně bude splývat se 

zelenou plochou před zástavbou rodinných domů. Vjezdy jsou provedeny v dlažbě. Přes výskyt 

inženýrských sítí je možné mezi vjezdy vysadit řadu z několika méně vzrůstných stromů. Oplocení 

okolo solitérního domu v parkové části území lze skrýt vytvořením lemu z vysokých keřů a stromů.    

 

Vjezdy v ulici Hlavní jsou rozlišeny podle funkce do dvou skupin - smíšený vjezd se vstupem je 

proveden v dlažbě, samostatný vjezd ze zatravňovacích tvárnic. Ty jsou použity i pro další  parkovací 

místa vedle vjezdů. 

 

Stávající úseky chodníků jsou navrženy k přemístění směrem od zástavby. Zvýší se tím pocit 

soukromí obyvatel domů a vznikne pás předzahrádek, vhodný pro osázení nižšími keři.   

 

Podél ulice Hlavní je doplněn zcela nový chodník, procházející podél samostatného rodinného domu 

a podél celého parku.  

 

b) pobytový prostor 

Parkový charakter centrální plochy návsi zůstává zachován a navrženým řešením ještě více 

zdůrazněn. Základní vytýčené provozní vazby a pěší směry se protínají v centrální části této plochy a 

vytváří tak jakési rozcestí, které je rozšířené do podoby setkávací pobytové plochy.  

V tomto prostoru je rozmístěno několik atypických dřevěných lavic. Dominantou se zde stanou dvě 

výraznější, vzájemně propojené terénní modelace, doplněné aktivitami pro děti. Na jejich svazích 

jsou rozmístěny dřevěné šlapáky a pražce a na vrcholcích jsou umístěny herní prvky – jakési 

„pevnůstky“. Celé řešení má mít spíše přírodní charakter.  

 

Pahorky budou osázeny okrasnými travinami. Setkávací prostor bude příjemně přistíněn několika 

stromy a obklopen výsadbami keřů a divokými květinovými záhony. Řešení bylo zvoleno s ohledem 

na stávající mohutné soliterní stromy v parku, které nesmí být úpravami nijak zasaženy a poškozeny. 

V jejich okolí je proto ponechaná vždy velký zatravněná plocha. Od silnice v ulici Hlavní je park 

alespoň částečně odcloněn plošnou výsadbou keřů.     

 

Pobytová plocha a cesty v parku jsou navrženy z vodopropustných povrchů - mechanicky zpevněné 

kamenivo. 

 

c) předprostor restaurace  

Úpravami předprostoru pohostinství lze relativně snadno docílit jasného funkčního členění na 

příjemné posezení na restaurační předzahrádce, manipulační plochu před ním a parkoviště se 4 

parkovacími místy. Vzhledem k výškovým poměrům by mezi parkovištěm a ostatními plochami vznikl 

svah vhodný k plošnému osázení keři.    

 

d) tříděný odpad 

Plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu je přemístěna do východní části návsi.  Dřevěná 

zástěna pohledově oddělí barevné kontejnery od veřejného prostoru. 

 

e) mobiliář a veřejné osvětlení 

Centrální pobytový prostor bude vybaven atypickými sedacími prvky z upravených masivních 

dřevěných kvádrů, nebo kmenů. V celém řešeném území budou dále rozmístěny standardní parkové 

lavičky a odpadkové koše a nové bude také veřejné osvětlení.   

 

f) zeleň 

K odstranění je navržen velký podíl stávající zeleně. Jedná se o několik skupin vzrostlých jehličnanů 

a množství velmi mladých výsadeb, které jsou nevhodně rozmístěny.  Ponechány budou dva 

mohutné soliterní stromy (lípa a jasan), dvě velké borovice, ořešák u restaurace a mladé výsadby 

v ulici Hlavní. Asanace však budou bohatě vykompenzovány množstvím nově vysazených stromů a 

keřových skupin, které přispějí k oživení a zatraktivnění celého území.   
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propočet nákladů / ceny bez DPH 

 

zpevněné plochy 2.100.000 Kč 

veřejné osvětlení    400.000 Kč 

mobiliář                  320.000 Kč 

vegetační prvky   1.010.000 Kč 

CELKEM             3.830.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapa..........1.230.000 Kč 

2. etapa..........1.200.000 Kč 

3. etapa..........1.400.000 Kč 

1. etapa 

2. etapa 

3. etapa 


	Újezdec titulní
	TZ Újezdec A3
	01 Majetkové poměry
	02 Současný stav
	03 Asanace dřevin
	Ujezdec schema
	05 Mobiliář
	Újezdec koordinační
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	rozpočet A3

