revitalizace zeleně v obci Strašice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

3. SOUČASNÝ STAV
3.1 ZELEŇ

1. ÚVOD

Zanedbané plochy zarostlé ruderálním společenstvem.

Akce:

Revitalizace zeleně v obci Strašice

Objekt:

SO 11 Plochy kolem rybníka

3.2. TECHNICKÉ PRVKY

Stupeň:

Studie

3.2.1. MOBILIÁŘ (lavičky, odpadkové koše a nádoby, stojany na kola...)

Datum:

06-10/2008

U hostince na jižním břehu rybníka jsou lavičky a stoly. Severní břeh bez mobiliáře. Oplocení podél silnice z

Investor:

obec Strašice

kovových trubek – neestetické.

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zpracovatel:

Ing.Vladimír Dufek

4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Ing. Nikola Bartáková
Zahradní a parková spol. s.r.o.
Chebská 185
353 01 Mariánské Lázně
E-mail:

dufek@zahradaml.cz

IČO:

CZ 25205978

1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Objednatel:

obec Strašice
338 45 Strašice 276/II.

Zastoupený:

Jiří Hahner, starosta

E-mail:

starosta@strasice.eu

IČO:

259098

Kontaktní pracovník: ing. František Nerad, místostarosta

2. PODKLADY


katastrální mapa



vlastní šetření a terénní průzkumy

Okolí rybníka je využíváno jako plocha pro procházky, projížďky na kole, v otevírací době místního hostince
také k posezení u tohoto restauračního zařízení. Z těchto důvodů by bylo vhodné plochy začlenit do
pravidelné údržby zeleně spočívající v posekání trávníků několikrát za rok. Provozovatel hostince by mohl
vybudovat dřevěné molo navazující na stávající venkovní posezení a doplnit dětský koutek pro nejmenší
věkovou kategorii.
Na protější straně rybníka je navrhován altán s druhým odpočinkovým prostorem u vodní plochy. Zde by mohl
být také informační systém pro cyklisty s orientační mapou okolí. U altánu by pak byl vysazen dominantní
soliterní strom (dub, jasan …). Přestavbou by měl projít take převážně “topolový” ostrůvek před rybníkem u
hostince.
Vhodné by bylo i doplnění pobřežní linie u odpočívadel o vodní a bažinné rostliny (kosatce, lekníny apod.)

ZÁSADY OBNOVY ZELENĚ:
4. 1. ZELEŇ


pročištění ruderálních ploch



založení nové zeleně – vodní rostliny, keře, stromy

4.2. TECHNICKÉ PRVKY


doplnění mobiliáře



nové oplocení podél silnice (dřevěné prvky nebo kombinace dřevo x kov)

