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N1 R Lesopark Za Drahou 255 712 část

Znění z ÚPD: Jižně od městské části (MČ) Všetuly je mezi železniční tratí a SPZ Holešov navržena plocha 113 pro lesopark. Navržené plochy 112 a 113 jsou určeny pro vytvoření ochranného zeleného pásu, který bude oddělovat novou 

průmyslovou zónu od vlastního města Holešova.

Významná plocha zeleně mající klíčové postavení v systému zeleně sídla, rozvojový uzel s vysokým rozvojovým potenciálem pro rekreační využití obyvatel Všetul a Holešova zejména sídliště U Letiště. Nabízí plochy rekreace v jižní části území, které 
zde v současnosti chybí díky průmyslové zóně Holešov. Plocha propojuje jižní část MČ Holešov s MČ Všetuly. Cílem je vytvořt plochu rekreační zeleně charakteru lesoparku s posílením izolační funkce od ploch průmyslové výroby s převažujícími porosty 
s vysokým podílem stromového patra domácí druhové skladby, v okrajových částech podpořeno podrostovými pásy keřů.   Použití kosterních dřevin  (duby, lípy, javory) keřového i bylinného patra (např. druhově pestrých lučních společenstev). Navrhnou 
rekreční trasu propojující plochu s navazujícími plochami zeleně a krajinného prostředí. Vhodné doplnění mobiliáře a částečného využití těchto ploch k nenáročným, neorganizovaným volnočasovým aktivitám obyvatel přilehlých lokalit (pěší stezka, 
lavičky, altány). Mimo ochrannou a izolační funkci dojde také k podpoření funkce navazujících prvků ÚSES (biokoridoru), při současném respektování podmínek jejich ochrany. Zpracovat samostatnou studii plochy.

PZ 113 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N2 R Lesopark U Letiště 100 898 část

Znění z ÚPD:Jižně od sídliště U Letiště je navržena plocha 112, kde by měl být realizován lesopark. Navržené plochy 112 a 113 jsou určeny pro vytvoření ochranného zeleného pásu, který bude oddělovat novou průmyslovou zónu od vlastního 

města Holešova.

Významná plocha zeleně mající klíčové postavení v systému zeleně sídla, rozvojový uzel s vysokým rozvojovým potenciálem pro rekreační využití obyvatel Všetul a Holešova zejména sídliště U Letiště. Nabízí plochy rekreace v jižní části území, které 
zde v současnosti chybí díky průmyslové zóně Holešov. Plocha propojuje jižní část MČ Holešov s MČ Všetuly. Cílem je vytvořt plochu rekreační zeleně charakteru lesoparku s posílením izolační funkce od ploch průmyslové výroby s převažujícími porosty 
s vysokým podílem stromového patra domácí druhové skladby, v okrajových částech podpořeno podrostovými pásy keřů.   Použití kosterních dřevin  (duby, lípy, javory) keřového i bylinného patra (např. druhově pestrých lučních společenstev). Navrhnou 
rekreční trasu propojující plochu s navazujícími plochami zeleně a krajinného prostředí. Vhodné doplnění mobiliáře a částečného využití těchto ploch k nenáročným, neorganizovaným volnočasovým aktivitám obyvatel přilehlých lokalit (pěší stezka, fitnes 
stezka, lavičky, altán). Mimo ochrannou a izolační funkci dojde také k podpoření funkce navazujících prvků ÚSES (biokoridoru), při současném respektování podmínek jejich ochrany. Zpracovat samostatnou studii plochy.

PZ 112 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N3 I Všetuly Ul. Polní 1 789 ne
Znění z ÚPD: V MČ Všetuly jsou navrženy plochy...117 ... pro odstínění stávající obytné zástavby od výrobních ploch.

Cílem je vytvořit pohledovou izolační zeleň mezi plochami výroby a bydlení. Maximálně využít stávající dřeviny, použít rozvolněnou a liniovou zeleň vyššího stromového patra s roztroušenou výsadbou keřů. Upřednostnit domácí druhovou skladbu a 
listnaté dřeviny.

PZ 117 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N4 P Park Všetuly 8 114  část

Znění z ÚPD: V MČ Všetuly jsou navrženy 116 pro rozšíření všetulského parku a pro odstínění stávající obytné zástavby od výrobních ploch.

Cílem je vytvořit parkovou plochu s rozvolněnou parkovou úpravou vzhledem k absenci větší plochy veřejné rekreační zeleně v okolí. Vysadit skupiny stromů domácích kosterních dřevin (např. duby, lípy, javory) doplněno o další vhodné druhy stromů a 
keřů a volných  travnatých ploch. Pomocí sítě parkových cest prostor rozčlenit pro segmenty pro různé uživatele a doplnit parkový mobiliář. Vkládat prvky pro zvýšení biologické rozmanitosti plochy a zvýšení atraktivity území. Doporučujeme zpracovat 
samostatnou studii řešení plochy. Významný rozvojový uzel, který bude kromě rekreační funkce plnit také izolační funkci mezi obytnou zónou a plochami výroby a služeb.

PZ, PZ 116 - plochy veřejných 
prostranství s převahou nezpevněných 

ploch

N5 I Všetuly Ul. Palackého 2 257 ano
Znění z ÚPD: Na jižním okraji MČ Všetuly je navržena plocha 115, která je určena pro založení pásu izolační zeleně.

Cílem je vytvořit pohledovou izolační zeleň mezi plochami bydlení a plochou dráhy. Použít liniovou zeleň vyššího stromového a keřového patra. Upřednostnit domácí druhovou skladbu.
PZ 115 - plochy veřejných prostranství 

s převahou nezpevněných ploch

N6 I Všetuly Rymická 7 772 ano

Znění z ÚPD: V MČ Všetuly jsou navrženy 116, 117 a 118 pro rozšíření všetulského parku a pro odstínění stávající obytné zástavby od výrobních ploch.

Cílem je vytvořit plochu ochranné a přechodové zeleně mezi plánovanou bydlení a plochoami výroby. Plocha je součástí rozvojového uzlu s vysokým rozvojovým potenciálem. Vedle izolační funkce vytvořit volnou parkově upravenou plochu s prvky 
rekreace (pěšinky, lavičky, drobné prvky, přírodní hřiště), vzhledem k absenci větší parkové plochy v okolí. Doporučujeme zpracovat samostatnou studii řešení plochy, v  zadání požadovat vysoký podíl zeleně a stromů. Maximálně využít stávající dřeviny, 
vhodně zakomponovat kříž na roszcestí. Použít rozvolněnou zeleň vyššího stromového patra s roztroušenou výsadbou keřů, v okrajiových partiích podél výrobního areálu navrhnout hustší zápoj. Upřednostnit domácí druhovou skladbu a listnaté dřeviny 
vzhledem k lokalizaci plochy na přechodu do volné krajiny.

PZ 118 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N7 N Nábřeží sídliště Novosady 10 211 ano

Samostatně vymezená plocha nábřeží ve stávající ploše hromadného bydlení. Zcela klíčová plocha pro průchodnost a spojitost celého systému zeleně, součást hlavní zelené linie kolem toku Rusavy. V rozvoji zajistit maximální prioritu.Cílem je vytvořit 
kvalitní měšstské nábřeží navazující na plochy hromadného bydlení sídliště Novosady. Vytvořit systém pěších tras, příp. cyklostezky podél vodního toku v návaznosti na okolní plochy, vytvoření odpočinkových míst k relaxaci, s povodím projednat 
možnost zpřístupnění voní plochy pomocí pobytových schodů. Kostru zeleně tvoří propojující stromořadí vyšších stromů výhradně domácí druhové skladby (duby, lípy, javory, olše) s rozvolněnou výsadbou solitér. Zvýšit biologickou hodnotu použitím 
druhově pestrých květnatých luk s vysokým podílem lvetoucích druhů. Zvýšit atraktivitu plochy.

BH - plochy hromadného bydlení
PV - plochy veřejných prostranství s 

převahou zpevněných ploch

N8 U Ul. Novosady a Školní 2 772 ano
Samostatně vymezená plocha parkově upravené plochy ve stávající ploše veřejného prostranství. Cílem je zkvalitnění a zatraktivnění veřejného prostranství okolo budov občanské vybavenosti (knihovna) a služeb. Vytvořit koncepčně ucelený návrh 
zeleně se zastoupením výrazného stromového patra s extenzivní bylinnou vegetací, mobiliářem s cílem zkvalitnění a zatraktivnění veřejného prostoru.

PV - plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch

N9 I Ul. Přerovská - Jacom 6 563 ne
Znění z ÚPD: Pro oddělení výrobního areálu jatek od obytného území na severním okraji Holešova je navržena plocha 223.

Cílem je vytvořit pohledovou a hygienickou izolační zeleň mezi plochami bydlení a plochami výroby. Použít zeleň vyššího stromového a keřového patra. Upřednostnit domácí druhovou skladbu.
PZ 223 - plochy veřejných prostranství 

s převahou nezpevněných ploch

N10 I Ul. Bořenovská 10 280 část

Na severním okraji města Holešova je navržena plocha 408 určená pro realizaci pásu veřejné zeleně, který by měl prioritně plnit funkci izolační zeleně oddělující stávající plochy hromadného bydlení a navrženou plochu smíšenou obytnou (SO) 49 

od stávajícího areálu zemědělské živočišné výroby.

Cílem je vytvořit pohledovou izolační zeleň mezi plochami bydlení a plochami výroby. Maximálně využít stávající dřeviny, použít rozvolněnou a liniovou zeleň vyššího stromového a keřového patra. Upřednostnit domácí druhovou skladbu. Vzhledem k 
lokalizaci plochy v rozvojovém uzlu vytvořit pěší propojení v zeleni mezi plochami navrhovaných okolních parků s plochami bydlení a navazujícími plochami v okolí (směr park hasičů).  

PZ 408 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N11 P Ul. Bořenovská 4 787 ne

Na severním okraji města Holešova (v ul. Bořenovská) je navržena plocha 407 určená pro vytvoření malého parku, který by měl současně plnit i funkci izolační zeleně oddělující stávající plochy hromadného bydlení od navržené plochy technické 

infrastruktury (TE) 71, určené pro vybudování elektrické rozvodny 110/22 kV.

Cílem je vytvořit menší parkovou plochu s rozvolněnou parkovou úpravou vzhledem k absenci větší plochy veřejné rekreační zeleně v okolí. Nová výsadba bude provedena z kombinace stromové a keřové vegetace převažující domácí druhové skladby, 
na vhodných místech se doporučuje uplatnit drobnou architekturu (lavičky, přístřešky, příp. i drobné stavby pro přírodní dětská hřiště ve vazbě na stávající zástavbu hromadného bydlení.
Vkládat prvky pro zvýšení biologické rozmanitosti plochy a zvýšení atraktivity území. Doporučujeme zpracovat samostatnou studii řešení plochy. Významný rozvojový uzel, který bude kromě rekreační funkce plnit také izolační funkci mezi obytnou zónou 
a plochami ttechnické infrastruktury.

PZ 407 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N12 P Ul. Bořenovská 4 543 část

Na severním okraji města Holešova (v ul. Bořenovská) je navržena plocha 102 určená pro realizaci malého parku s cílem vytvoření relaxačního zázemí pro stávající plochy hromadného bydlení i pro navrženou plochu smíšenou obytnou 49.

Cílem je vytvořit menší parkovou plochu s rozvolněnou parkovou úpravou vzhledem k absenci větší plochy veřejné rekreační zeleně v okolí. Maximálně využít stávající hodnotnou alej. Vysadit skupiny stromů domácích kosterních dřevin (např. duby, lípy, 
javory) doplněno o další vhodné druhy stromů a keřů a volných  travnatých ploch. Na vhodných místech se doporučuje uplatnit drobnou architekturu (lavičky, přístřešky, příp. i drobné stavby pro přírodní dětská hřiště ve vazbě na stávající zástavbu 
hromadného bydlení). Sí´t pěšin navrhnout v kontextu okolních ploch. Vkládat prvky pro zvýšení biologické rozmanitosti plochy a zvýšení atraktivity území. Doporučujeme zpracovat samostatnou studii řešení plochy. Významný rozvojový uzel, který bude 
kromě rekreační funkce plnit také izolační funkci mezi obytnou zónou a plochami výroby a služeb.

PZ 102 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N13 P Ul. Tovární 3 102 ano
Samostatně vymezená plocha malého parku ve stávající ploše hromadného bydlení na sídlišti U letiště. Část stávající plochy zeleně 136ZB. 
Cílem je vytvořit reprezentativní parkovou úpravu v návaznosti na navrhované sběrné parkoviště u budovy městského úřadu a sousedního plaveckého bazénu. Maximálně využít stávající vzrostlé stromy. Založení rastru kvetoucích alejových stromů s 
lavičkami, propustnými zpevněnými plochami i drobných architektonických prvků, zatraktivnění ploch parku s extenzivní vegetací trvalek a trav.

SO - plochy smíšené obytné

II. NÁVRH PLOCH ZELENĚ
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II. NÁVRH PLOCH ZELENĚ

N14 P Ul. Samostatnost 4 529 ano
Samostatně vymezená plocha malého parku ve stávající ploše sídelní zeleně a z části hromadného bydlení. Část stávající plochy zeleně 136ZB.
Součást rozvojové osy propojující Švehlovy sady s navrhovaným lesoparkem. Cílem je vytvoření malého parku s rozvolněnou parkovou úpravou tvořenou stromovým i keřovým patrem. Odclonění prostoru od přilehlých zahrádek, vytvoření páteřní cestní 
sítě, doplnění mobiliáře, prvků drobné architektury, příp. dětského hřiště. Preferovat domácí druhovou skladbu, zatraktivnit plochu bylinným podrostem, příp. druhově pestrým lučním společenstvem na části plochy (podpora biologické rozmanitosti).

BH - plochy hromadného bydlení
Z* - plochy sídelní zeleně

N15 I Ul. K Větřáku 2 026 část
Cílem je vytvořit pohledovou izolační zeleň mezi plochami výroby a bydlení. Použít liniovou zeleň mižšího stromového a vyššího keřového patra. Upřednostnit domácí druhovou skladbu a listnaté dřeviny. Vzhledem k nadzemnímu vedení elektriky použít 
dřeviny max. výšky v dospělosti 3m. Projednat výsadby se správcem vedení.

PV - plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch

N16 P Americký park 20 354 část

Znění z ÚPD: Ve východní části města je navržena plocha 105 pro rozšíření Amerického park.

Hlavní jádrový uzel, priorita opatření. Cílem je vytvoření parku s rozvolněnou parkovou v návaznosti na okolní plochy zeleně. Rozčlenit park na kompoziční celky, pomocí kostry stromů a parkových cest, s využitím pro různé uživatele. Řešit parkový 
mobilář, keřové i bylinné patro (bylinné podrosty, kvetoucí louky). Vkládat prvky pro zvýšení biologické rozmanitosti plochy a zvýšení atraktivity území. V severní části plochy provést probírky porostů, v části uvolnit hustý zápoj. Vytvořit vymezení pomocí 
zeleně od sousední železniční trati. Doporučujeme zpracovat samostatnou studii řešení plochy. 

PZ,PZ 105 - plochy veřejných 
prostranství s převahou nezpevněných 

ploch

N17 R Zemník cihelny Žopy 62 022 část

Znění z ÚPD: Ve východní části města je navržena plocha 106 a 107 na území bývalého zemníku žopské cihelny, určené pro vytvoření lesoparku, volně navazujícího na plochy zámeckého parku.

Významná plocha zeleně mající klíčové postavení v systému zeleně sídla, rozvojový uzel s vysokým rozvojovým potenciálem pro rekreační využití obyvatel Holešova v návaznosti na vznikající obytnou zónu. Součást rekreační rozvojové osy propojující 
hlavní parky v řešeném území, nejblíže sousední Americký park a blízký zámecký park s oborou. Cílem je vytvořt plochu rekreační zeleně charakteru lesoparku s posílením izolační funkce od ploch těžby s převažujícími porosty s vysokým podílem 
stromového patra domácí druhové skladby, v okrajových částech podpořeno podrostovými pásy keřů.   Použití kosterních dřevin  (duby, lípy, javory, habry) keřového i bylinného patra (např. druhově pestrých lučních společenstev). Zapojené porosty 
rozčlenit volnými pobytovými loukami. Využít plochy k nenáročným, neorganizovaným volnočasovým aktivitám obyvatel přilehlých lokalit (pěší stezka, lavičky, altány). Zpracovat samostatnou studii plochy.

PZ 107 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N18 U Náves Dobrotice 15 371 ano
Samostatně vymezené plochy parkově upravených ploch charakteru návsi ve stávající ploše veřejného prostranství. Jedná se o změnu funkčního typu stávajících ploch zeleně 145D, 146D, 147O, 149B, 150B. Plochy hlavního jádrového uzlu ahlavní 
zelené osy. Cílem je sjednocení nesourodých výsadeb jednotným stromořadím tradičních malokorunných stromů (ovocné, okrasné kultivary domácích druhů)a sjednocující výsadbou nízkých kvetoucích keřů příp. tradičních venkovských trvalek. V 
rozšířených částech podpora výsadby výrazných solitérních lip. Otevřít pohled na kapličku, doplnit mobiliář, reprezentativní úprava s použitím nižších keřů a záhonových trvalek. Odclonění nevzhledných kontejnerů na odpad vhodným paravánem.

PV - plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch

N19 ST Pod Želkovem 5 687 část
Znění z ÚPD: Na severním okraji Holešova jsou navrženy plochy103 a 104 určené pro vytvoření zeleného vycházkového koridoru propojujícího město Holešov s volnou krajinou.

Cílem je vytvoření prostorové struktury zeleně a částečného lemu oddělujícího plochy navrhovaného bydlení. Výsadba stromořadí listnatých nebo ovocných dřevin tradičních odrůd. Použít výhradně domácí druhovou skladbu vzhledem k návaznosti na 
krajinné prostředí. Provést částečné probírky náletových dřevin. Součást významné rozvojové osy propojující plochy zeleně města s plochami krajinné zeleně v lokalitě Želkov a dále Lipina.

PZ 103 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch

N20 ST Pod Želkovem 2 149 ano
Znění z ÚPD: Na severním okraji Holešova jsou navrženy plochy103 a 104 určené pro vytvoření zeleného vycházkového koridoru propojujícího město Holešov s volnou krajinou.

Cílem je vytvoření prostorové struktury zeleně a částečného lemu oddělujícího plochy navrhovaného bydlení. Výsadba stromořadí listnatých nebo ovocných dřevin tradičních odrůd. Použít výhradně domácí druhovou skladbu vzhledem k návaznosti na 
krajinné prostředí. Součást významné rozvojové osy propojující plochy zeleně města s plochami krajinné zeleně v lokalitě Želkov a dále Lipina.

PZ 104 - plochy veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch


