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SEZNAM	PLOCH
Číslo 

plochy

Název plochy Odkaz na stránku

1 Náměstí 43

5 Travnatá plocha s dubovým stromořadím 

navazující na náměstí J.W. Goetheha

23

7 Dětské hřiště u náměstí 140

8 Plocha mimolesní zeleně u dětského hřiště 103

11 Plocha na okraji Lítovické výsypky 91

16 ZV – Z48 v lokalitě Drsný vrch 37

18 Parkově upravená plocha na okraji sídla 

v lokalitě Zelený vrch

38

22 Travnatá plocha v ulici Zahradní 25

23b Parkově upravená plocha v ulici 

Zahradní

23

25 Doprovodná zeleň místní a účelové 

komunikace vedoucí do lokality svaté 

Studánky

71

26 Plochy bývalých luk zarůstající náletovou u 

cesty vedoucí ke Svaté Studánce

113

27 Remízek s mimolesní zelení u lokality 

Studánka a zarůstající ttp

100

28 Svatá Studánka 125

29 Navržená účelová komunikace v rámci 

schváleného územního plánu jako průchod 

ke svaté Studánce z ulice Vítězlava Nezvala

89

30 Parkově upravená plocha u rozhledny na 

Zeleném vrchu

117
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Číslo 

plochy

Název plochy Odkaz na stránku

31 Doprovodná zeleň místní komunikace 

vedoucí na Chlumský vrch

77

32a Travnatá plocha za klášterem 28

32b Travnatá plocha za klášterem 29

32c Travnatá plocha za klášterem 131

34 Ulice Vítězlava Nezvala 53

36 Remízek v lokalitě Na Samotě 122

37 Plocha náletové zeleně okolo křížku 

v lokalitě Na Samotě

131

38 Park u obecního úřadu 18

39 Parkově upravená plocha naproti škole 20

42 Doprovodná zeleň místní a účelové 

komunikace vedoucí do lokality samoty 

západně od obce

66

44 Doprovodná zeleň místní a účelové 

komunikace vedoucí do lokality Zeleného 

vrchu po západním obvodu obce

70

45 Neobhospodařovaná část lučního porostu 

porostlá středně vzrostlými stromy

120

48 Plocha mimolesní zeleně jako doprovodné 

zeleně účelové komunikace vedoucí 

k samotě západně od obce

106

49 Plocha mimolesní zeleně jako doprovodné 

zeleně silnice vedoucí z obce do Kacéřova

108

51 Plochy zahrad v rámci objektů pro rodinné 

bydlení

134

52 Park u autobusové zastávky v ulici 

Mírová

16

53 Plochy zeleně v rámci objektů pro smíšené 

bydlení

148
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Číslo 

plochy

Název plochy Odkaz na stránku

54 Plochy zeleně v rámci objektů pro občanské 

vybavení

149

55 Travnatá plocha na křižovatce účelových 

komunikací

41

56 Autobusová zastávka 150

57 Vyhrazená zeleň v rámci výrobních areálů 152

58 Účelová komunikace vedoucí 

k plánovanému parkovišti na západním 

okraji sídla Chlum svaté Maří

68

59 Navržená plocha občanského vybavení

v ulici Mírová

155

60 Doprovodná zeleň místní komunikace 

vedoucí do staré třešňovky

79

61 Doprovodná zeleň místní komunikace 

propojující ulici Školní s ulicí Mariánská

80

62 Doprovodná zeleň místní komunikace 

propojující ulici Školní s ulicí Mariánská 

podél obecního parku

81

63 Doprovodná zeleň místní komunikace 

propojující obecní park s ulicí Mariánská

82

64 Nová místní komunikace propojující ulici 

Zahradní s dětským hřištěm

57

65 Doprovodná zeleň účelové komunikace 

propojující ulici Hornickou s ulicí 

Mariánskou

84

66 Doprovodná zeleň účelové komunikace 

propojující ulici Hornickou s lokalitou 

samoty západně od obce

85

67 Další účelové komunikace – přístupové 

komunikace k objektům pro bydlení

87

68 Nová místní komunikace obsluhující 

rozvojovou plochu bydlení v severní části 

59
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Číslo 

plochy

Název plochy Odkaz na stránku

sídla u Lítovecké výsypky

69 Parkoviště navržené v rámci ÚP v lokalitě 

pod Třešňovým sadem

129

70 Malá travnatá plocha bez vegetace na 

křižovatce silnic v ulici Hornická

30

71 Parkoviště navržené v lokalitě na Vyhlídce 130

75 Travnatá plocha při ústí účelové komunikaci

vedoucí od Třešňovky na křižovatku silnic 

v ulici školní

31

78 Starý třešňový sad 110

81 Fotbalové hřiště 141

82 Mez vedoucí jižně od hřiště a hřbitova 93

83 Obecní hřbitov 143

91 Drobné plochy mimolesní zeleně v lokalitě 

Dolina

97

92 Plochy bývalých sadů zarůstající náletovou 

zelení v lokalitě Dolina

115

96 Zarůstající plocha ttp doprovázející 

účelovou komunikaci směřující do lokality 

Dolina

145

97 Doprovodná zeleň účelové komunikace 

vedoucí z lokality Třešňovka do lokality 

Hřbitova

75

98 Doprovodná zeleň místní komunikace 

vedoucí z lokality Dolina přes Třešňovku do 

ulice Školní

64

99 Lesní porost u Melčova statku 128

100 Areál bývalé školní zahrady 138

105 Barokní klášterní zahrada 35

115 Plochy bývalých luk zarůstající náletovou 112
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Číslo 

plochy

Název plochy Odkaz na stránku

zelení severně od klášterní zahrady

116 Meze vedoucí po vrstevnici severně od 

klášterní zahrady

95

121 Starý třešňový sad 110

124 Plochy bývalých sadů zarůstající náletovou 

zelení v lokalitě Dolina

115

128 Travnatá plocha na křižovatce místní a 

účelové komunikace v lokalitě u rozhledny

27

131 Plocha mimolesní zeleně jako doprovodné 

zeleně účelové komunikace vedoucí do 

Kacéřova

105

132 Areál kláštera s klášterní vyhrazenou 

zahradou

136

138 Neobhospodařovaná část lučního porostu 

zarůstající náletovou zelení u účelové 

komunikace vedoucí z ulice Zahradní ke 

Svaté studánce

118

144 Ulice vedoucí z náměstí na Významné 

vyhlídkové místo

53

151 Doprovodná zeleň účelové komunikace 

vedoucí do lokality Dolina

74

152 Mez doprovázející účelovou komunikaci 

z lokality Dolina ke smírčímu kříži

99

154 Plocha veřejné zeleně využívaná jako 

soukromá zahrada při ústí místní 

komunikace na silnici v ulici Školní

34

156 Ulice Zahradní 56

164 Ulice Mariánská 45

165 Ulice Školní 47

166 Ulice Mírová 49

167 Ulice Hornická 51
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Číslo 

plochy

Název plochy Odkaz na stránku

168 Doprovodná zeleň navržené účelové

komunikace vedoucí z lokality Samoty do 

lokality lesních rybníčků

88

169a, b Navržené plochy občanského vybavení 

v ulici Školní

153

170 Nová místní komunikace vedoucí z ulice 

Hornická do lokality Třešňovky

62

171 Nová místní komunikace obsluhující 

rozvojovou plochu bydlení v severní části 

sídla u Lítovecké výsypky

59

172 Nová místní komunikace vedená mezi 

objekty rodinných domů k plánované ploše 

pro parkování

61

173 Kaplička na Chlumském vrchu 127

174 Plochy soukromé zeleně 134

175 Plocha zeleně v návaznosti na Melčův statek 148

176 Plochy budoucích zahrad v rámci pozemků 

vymezených Územním plánem pro rozvoj 

bydlení

136

1. CÍL	ÚZEMNÍ	STUDIE
Chlum svaté Maří je od středověku významným poutním místem a díky privilegiím, které proto od 

vrchnosti dostávalo, se obec velmi rychle vyvinula v městečko s mnoha službami. Největší rozkvět 

obce souvisí se stavbou barokního poutního areálu na počátku 18. století, kolem kterého rychle 

vzniklo kompaktní městečko sestávající z několika původně samostatných částí patřící pod různá 

panství (Drsný Chlum, Rusov, Svatá Máří pomocná).

Také v dnešní době se konají do obce Chlum svaté Maří poutě vedené z města Weiden v Bavorsku. Je 

žádoucí aby obec reagovala úpravou veřejných prostranství a zeleně na kulturně historický zděděný 

odkaz městečka a posílila jeho vizuální hodnotu. 

Městečku dominuje poutní areál, od kterého se radiálně ubírají komunikace obklopené po obou 

stranách zástavbou. Kompaktnost zástavby utrpěla hlavně v poválečných letech, kdy se obec potýkala 

nejen s násilným vystěhováním původního obyvatelstva, ale také s násilným potlačením této církevní 

lokality. Následkem toho došlo ke stavební a architektonické devastaci mnoha objektů, které dodnes 

tvoří proluky zástavby využívaných především jako zelené plochy bez cílených parkových úprav. 
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V sídelní zeleni dominovaly v době rozkvětu sídla především zahrady s ovocnými stromy, suché a 

vlhké louky a pole. Dále měla svou úlohu zeleň okrasná, která byla součástí veřejných prostranství a 

okrajů sídel. 

V současnosti dominuje ve veřejném prostranství nevhodná zeleň složená především z jehličnatých 

stromů a jejich různých kultivarů. Louky a ovocné sady zarůstají náletovou zelení v důsledku 

zanedbání péče. Tento současný trend se negativně odráží na estetickém působení sídla i jeho 

potenciální atraktivity pro poutníky a jiné návštěvníky. 

Současná podoba sídla si zachovala původní urbanistickou koncepci, která je dále rozvíjena 

schváleným územním plánem. Obec však ztratila kompaktnost veřejných prostor. Veřejné prostory 

sídla tvořené veřejnými prostranstvími (náměstí), místními komunikacemi a veřejnou zelení nebyly 

doposud revitalizovány. Ve veřejném prostoru dominují rozsáhlé asfaltové povrchy bez vymezených 

pásů zeleně, parkovacích stání a systému veřejného osvětlení. Parkové plochy mají až na jednu 

výjimku zcela nekoncepční řešení zeleně (převládají jehličnaté dřeviny zcela nevhodné do 

venkovského prostoru sídel)

Cílem územní studie sídelní zeleně je stanovení koncepce rozvoje zeleně v sídle v návaznosti na 

revitalizaci veřejných prostranství. Studie stanoví pro jednotlivé plochy veřejné zeleně rámcové 

zásady jejich rozvoje. Dále navrhne etapizaci rekonstrukce veřejných prostranství a rámcové zásady 

pro rozvoj jejich vegetační složky. Rámcové zásady rozvoje zeleně stanoví také pro jednotlivé plochy 

vyhrazené zeleně a souhrnně také pro zeleň soukromou.  Dále se bude zabývat návrhem propojení 

sídelní zeleně se zelení krajinnou a to konkrétně prostřednictvím stávající cestní sítě. Ve volné krajině 

bude navrhována obnova některých druhů pozemků (především obnova ttp, které v mnoha 

případech v současné době zarůstají mimolesní zelení).

Cílem územní studie zeleně zastavěného území obce Chlum svaté Maří je pozvednout významnost 

obce prostřednictvím rozvoje vegetační složky veřejných prostranství a stanovit koncepci odpovídající 

duchovními charakteru místa. Zároveň budou prostřednictvím rozvoje krajinné zeleně a pěšími 

propojeními sídla s krajinou vytvořeny předpoklady pro krátkodobou rekreaci rezidentů, návštěvníků 

i poutníků v krajině.

2. POSTUP	ZPRACOVÁNÍ	ÚZEMNÍ	STUDIE
Postup zpracování územní studie je následující:

1. Vyhodnocení podkladů (Územního plánu Chlum svaté Maří)  

2. Terénní  průzkumy a jej ich zpracování

3. Analýza území na základě dodaných podkladů a terénních průzkumů,  

Stanovení hodnot,  l imitů a záměrů v území

4. Návrh územní studie s ídelní  zeleně
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5. STAV	SÍDELNÍ	ZELENĚ

a. SOUČASNÝ	 STAV	 ZELENĚ,	 VČETNĚ	 MOŽNOSTÍ A	 RIZIK JEHO	

ROZVOJE,	 MOŽNOSTI	 NAPOJENÍ	 NA	 ZELEŇ	 V NEZASTAVĚNÉM	

ÚZEMÍ,	ZHODNOCENÍ	STAVU	ZELENĚ,	STŘETY	ZÁJMŮ

b. ZHODNOCENÍ	 STAVU	 ZELENĚ	 Z HLEDISKA	 PLNĚNÍ	

EKOLOGICKÝCH	 FUNKCÍ,	 ZHODNOCENÍ	 BIOLOGICKÉHO	

POTENCIÁLU	 DŘEVIN	 NA	 ÚROVNI	 PLOCH,	 ZASTOUPENÍ	

PŘEVAŽUJÍCÍCH	VÝVOJOVÝCH	STÁDIÍ	DŘEVIN

c. STŘETY	 ZÁJMŮ	 A	 DISPROPORCE	 V NÁROCÍCH	 A	 MOŽNOSTECH	

UPLATNĚNÍ	 ZELENĚ	 PŘI	 ROZVOJI	 SÍDLA,	 VČETNĚ	

VYHODNOCENÍ	 STÁVAJÍCÍCH	 SKLADEBNÝCH	 ČÁSTÍ	 ÚSES	 A	

VODNÍCH	 PRVKŮ	 Z HLEDISKA	 JEJICH	 MOŽNOSTÍ	 VYUŽÍVÁNÍ	

TĚCHTO	 PRVKŮ	 ČLOVĚKEM	 V KOEXISTENCI	 S CÍLOVÝM	

EKOSYSTÉMEM
Současný stav zeleně je hodnocen podle jednotlivých druhů zeleně a podle těchto druhů zeleně je 

členěn také obsah textové části. 

V území se nacházejí tyto druhy zeleně:

 Zeleň veřejná

 Zeleň vyhrazená

 Zeleň soukromá

Veřejná zeleň – jedná se o zeleň v rámci ploch veřejných prostranství (parky, zeleň v rámci místních 

komunikací, náměstí), ale také krajinnou zeleň které je vhodné ponechat volně přístupnou pro 

krátkodobou každodenní rekreaci obyvatel a posílení návštěvnosti a atraktivity obce. Proto jsou do 

ploch veřejné zeleně zahrnuty tyto způsoby využití vymezené v rámci územního plánu obce: 

 Veřejná zeleň – ZV

 Veřejná prostranství  – PV

 Plochy přírodní  – NP

 Plochy zemědělské – maloplošná zeleň v kraj ině,  pastviny,  ttp - NZp

 Plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené - NZs

 Plochy lesní  - NL

5.1		V E	Ř	E	J	NÁ		 	Z E	L	E	Ň		
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5.1.1	VEŘEJNÁ	ZELEŇ	(	Z V	)

5.1.1.1 V současné době se v sídle nachází tyto plochy veřejné zeleně (ZV) 

s parkovou úpravou:

Park u autobusové zastávky v ulici Mírová – pořadové číslo 52 

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Funkčně kompoziční jednotka zeleně: 

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, dekorační prvek parku

Stav: park má jednoduchou kompozici s vegetačním doprovodem vzrostlých stromů 

(xxxxTilia cordata). Součástí parku je drobný mobiliář a socha. Park se nachází v návaznosti 

na silniční průjezd obcí v ulici Mírová. Na jeho okraji se nachází autobusová zastávka. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: park je významnou plochou 

zeleně v zástavbě obce. Její ekologická funkce je významná z důvodu přítomnosti vzrostlých 

dřevin, které umožňují pobyt ptáků a drobného zvířectva v lokalitě. Kromě toho plní park 

funkci mikroklimatickou, retenční a rekreační. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: v lokalitě parku se nachází 

vzrostlé dřeviny s dobrým zdravotním stavem, střední atraktivity a významnosti. V druhovém 

složení dominují lípy (Tilia cordata) a keřové patro, především okrasné rhododendrony.

Stávající výsadba dřevin je ve vývojovém stadiu dospělých stromů. Jejich zdravotní stav je 

dobrý se střední atraktivitou. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území a je v souladu 

s funkčním využitím v rámci územního plánu, viz.následující obrázek, který je výřezem 

z platného územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje parku: Park je zařazen do I. Intenzitní třídy údržby a je významnou 

plochou ve veřejném prostoru sídla. Jeho údržba bude zahrnovat pravidelnou údržbu 

trávníků, keřových skupin i dřevin. Park se navrhuje ohraničit vyvýšený obrubníkem, na který 

budou navazovat parkovací stání v ulici Mírová. Parkovou úpravu se navrhuje rozšířit také o 

plochu na druhé straně místní komunikace tvořenou trávníkem a vzrostlými ovocnými 

dřevinami.  

Možnost omezení rozvoje parku: soulad s ÚPD znemožňuje využití veřejné zeleně pro jiné 

využití.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Parková  zeleň je součástí vnitřku obce 

ze kterého je možné propojení  s krajinou prostřednictvím uliční zeleně a to především ve 

směru k Lítovecké výsypce, hřbitovu a Kaceřovu, viz. obrázek níže. Rozvoj uliční zeleně 

v těchto směrech je však značně omezen šíří pásů zeleně v ulicích.

Park u obecního úřadu – pořadové číslo 38

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, dekorační prvek parku, vodní prvek, parkové 

cesty, místa vyhrazená pro stánkový prodej, stanoviště živé hudby
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Stav: park vznikl v místě původní zástavby ve druhé polovině 20. století.  Parková úprava 

postrádá kompoziční řešení jak z hlediska prostorového uspořádání, tak z hlediska 

druhového složení dřevin (převládají vzrostlé jehličnaté stromy). V parku chybí doprovodný 

mobiliář. Park se nachází v ulici Mariánská a tvoří vegetační doprovod hlavního příjezdu

k poutnímu areálu Křížovníků s červenou hvězdou. V době poutě je park využíván pro 

stánkový prodej a poslech živé hudby. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: v ploše parku se nacházejí 

vzrostlé dřeviny umožňující hnízdění i pobyt ptáků a drobných živočichů. Plocha zároveň plní 

funkci retenční, mikroklimatickou a rekreační v zastavěném území sídla. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: druhové složení dřevin 

představují především jehličnany ( Picea abies, Picea pungens, Pinus mugo ) doplněné o 

několik jedinců listnatých dřevin (Betula alba, Tilia cordata, Prunus avium ). Vysazené dřeviny 

představují směs původních a nepůvodních dřevin. 

Převažující vývojová stadia dřevin: stávající výsadba dřevin je ve vývojovém stadiu dospělých 

stromů. Jejich zdravotní stav je dobrý. Atraktivita stromů je vlivem nevhodného druhového 

složení nízká. Významnost stromů je díky jejich velikosti a dobrému zdravotního stavu 

střední.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu  zájmů s limity využití území a je v souladu se 
stanoveným funkčním využitím v rámci územního plánu, viz. obrázek níže. Ekologický 
potenciál současné výsadby dospělých jedinců jehličnatých stromů je ve střetu zájmů 
s kulturními a estetickými požadavky na zeleň v zastavěném území sídla. Tento střet 
způsobují především vzrostlé jehličnaté dřeviny, které nejsou vhodnými dřevinami pro 
výsadbu do zastavěných území sídel ( viz. vyjádření památkového ústavu Loket k ÚSSZ : 
„Odstranit z centra historické obce všechny jehličnaté dřeviny a nové jehličnany 
nevysazovat!“ a	 „Zcela se vyvarovat použití jehličnanů, listnatých barevnolistých, pestrých, 
panašovaných a habituelních odrůd stromů a keřů. Omezit nebo se zcela vyvarovat použití 
druhů typicky používaných v novodobých výsadbách ve městském prostředí. Použité druhy 
dřevin by měly být zejména domácí!“ )
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Možnost dalšího rozvoje parku: Park je zařazen do I. Intenzitní třídy údržby a je významnou 

plochou ve veřejném prostoru sídla, a proto se navrhuje celková revitalizace současného 

nevhodného stavu. Revitalizace musí řešit celkovou terénní úpravu povrchu, náhradu 

současné nevhodné druhové skladby dřevin a instalaci dalších prvků veřejné zeleně (cesty, 

mobiliář, případně též parkovací stání). Mobiliář parku bude zároveň přizpůsoben 

organizačním požadavkům tradiční poutě. Budou vymezena místa pro stánkový prodej a 

stanoviště pro živou hudbu. V parku je vhodné instalovat dekorační nebo vodní prvek.  

Údržba parku bude zahrnovat pravidelnou údržbu trávníků, keřových skupin i nově 

vysazených dřevin. Řešení parku musí vycházet z projektu revitalizace zpracovaného 

autorizovanou osobou. 

Možnost omezení rozvoje parku: soulad s ÚPD znemožňuje využití veřejné zeleně pro jiné 

využití.

Možnost propojení  zeleně s nezastavěným územím: park je umístěn v centrálním území 

sídla, které je strategicky umístěné na příchodu na náměstí s dominantou kláštera. ÚSSZ 

plánuje propojit plochu parku s navrhovaným parkovištěm (zatím není součástí ÚP, bude 

návrhem ÚSSZ pro změnu č.1 ÚP) před vjezdem do obce na jeho západním okraji správního 

území obce, viz. obrázek níže. Dále se díky centrálnímu umístění parku v rámci sídla nabízí 

možnost propojení jak do lokality Dolina po účelové komunikaci, tak také k lokalitě Zeleného 

a Chlumského vrchu a Svaté studánky po místních komunikacích. Biologické návaznosti 

parku budou zajištěny s plochou klášterní zahrady. 
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*uvažované parkoviště je v obrázku označené červeným kolečkem, další informace viz. pořadové číslo 

49

Parkově upravená plocha naproti škole – pořadové číslo 39 

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: dekorační prvek  (např. znak řádu Křižovníků vytesaný do kamene)

Stav: jedná se o ostrůvek zeleně na křižovatce místních komunikací naproti bývalé škole. 

Dřevinná skladba parku je složena z jehličnatých dřevin (smrk, cypřišek), břízy a několika 

listnatých keřů. Součástí plochy je také telefonní budka. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: plocha zeleně představuje 

ostrůvek zeleně ve zpevněné ploše, která je významná převážně z hlediska regulace 

mikroklimatu a zachytávání prašnosti v návaznosti na silnici III. třídy. Velikost stávajících 

dřevin představují i hnízdní možnosti pro drobné druhy ptáků. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V druhové skladbě převládají 

jehličnaté okrasné a domácí dřeviny v dospělém stadiu vývoje a keřové patro složené s 
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invazivního šeříku a okrasných rhododendronů. Plocha zeleně je nekoncepční směsí dřevin 

postrádající širší biologický význam. Vzrostlý smrk má dobrý zdravotní stav, jeho významnost 

a atraktivita ve veřejném prostranství je nízká.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu  zájmů s limity využití území a je v souladu se 

stanoveným funkčním využitím v rámci územního plánu obce, viz. obrázek níže. Ekologický 

potenciál současné výsadby dospělých jedinců jehličnatých stromů je ve střetu zájmů 

s kulturními a estetickými požadavky na zeleň v zastavěném území sídla. Tento střet 

způsobují především vzrostlé jehličnaté dřeviny, které nejsou vhodnými dřevinami pro 

výsadbu do zastavěných území sídel.

Možnost dalšího rozvoje parku: Plánuje se v místě parku zřídit kruhový objezd, v jehož středu 

bude trávník s jednou významnou dřevinou a jednoduchým dekoračním prvkem (znak řádu 

křižovníků s Červenou hvězdou vytesaný do kamene). 

Možnost omezení rozvoje parku: Nepředpokládá se možnost omezení rozvoje parku 

vzhledem k jeho vymezení v rámci Územně plánovací dokumentace obce, která znemožňuje 

jiné využití než pro účely veřejné zeleně.

Možnost propojení  zeleně s nezastavěným územím: park je umístěn v centrálním území 

sídla, které je možné propojit s krajinou prostřednictvím uliční zeleně vedoucí do lokality 

Třešňovky a Doliny, viz. obrázek níže:
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Parkově upravená plocha v ulici Zahradní – pořadové číslo 23b

Funkční využití v ÚP :  ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru ke Svaté Studánce

Stav: Zeleň je udržována jako předzahrádka rodinného domu s dřevěnými dekoracemi a 

výsadbou okrasných jehličnatých dřevin. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: zeleň plní především funkci 

retenční.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V ploše se nachází okrasné 

jehličnaté dřeviny v dospělém stadiu vývoje, které nemají širší biologický význam. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 23b má funkční 

využití v rámci územního plánu veřejné zeleně (ZV), viz. obrázek níže.
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Možnost dalšího rozvoje parku: Park je zařazen do I. Intenzitní třídy údržby. Plocha veřejné 

zeleně je vhodně udržována jako předzahrádka rodinného domu a proto nejsou navrhovány 

další úpravy. 

Možnost omezení rozvoje parku: U plochy 23b se možnost omezení rozvoje parku díky 

souladu s územním plánem obce nepředpokládá. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: park je na křižovatce místních 

komunikací vedoucí z centra sídla do krajiny (viz. obrázek níže) a to konkrétně ke svaté 

studánce, k významnému vyhlídkovému bodu na Zeleném vrchu a k ploše přírodní zeleně 

navazující na náměstí J.W.Goetheha. 

Travnatá plocha s dubovým stromořadím navazující na náměstí J.W. Goetheha - pořadové 

číslo 5

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: drobný mobiliáře (lavička, odpadkový koš)
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Stav: travnatá plocha se vzrostlou zelení (Quercus robur) umístěná v místě významného 

vyhlídkového bodu na okraji obce Chlum svaté Maří v blízkosti náměstí J.W.Goetheha. 

V době konání poutě je plocha využívaná pro pouťové atrakce. Součástí plochy je pět 

vzrostlých stromů v liniovém uspořádámí.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: parková plocha se nachází 

v rámci rozsáhlé proluky zastavěného území. Současná plocha zeleně je významná  z hlediska 

plnění mnoha ekologických funkcí (mikroklimatická,  hydrická, hygienická, rekreační) ale také 

vrostlá zeleň a blízkost remízku s mimolesní zelení umožňuje hnízdní možnosti a pobyt 

drobných druhů živočichů. V rámci lučního porostu nejsou mapovány přírodní biotopy. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: v předmětné ploše se nachází 

pět dospělých jedinců významné dřeviny dubu letního (Quercus robur), které mají potenciál 

dalšího vývoje za podmínky zajištění jejich dobrého zdravotního stavu prostřednictvím 

zdravotních a bezpečnostních řezů. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je částečně ve 

střetu s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu (viz. obrázek níže), který 

předpokládá zachování veřejné zeleně pouze zčásti a její další část využít pro rozvoj 

zastavitelných ploch dopravních, sporotovních a jedné plochy pro bydlení. Po realizaci 

územního plánu se plocha stane veřejnou zelení mezi zastavěnými plochami a ztratí tak 

částečně současný charakter, který vytváří plynulý přechod sídla do krajiny v místě 

významného vyhlídkového bodu. USSZ doporučuje revizi tohoto řešení v rámci Změny č.1 

ÚP.  
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Možnost dalšího rozvoje parku: Současná spíše krajinná úprava se plánuje zachovat a

navázat na ni s parkovou úpravou plochy současného ttp. Plánuje se pokračování liniové 

výsadby významných listnatých druhů dřevin podél účelové komunikace na východním okraji 

parku a dále také roztroušené zeleně ve vnitřní části plochy.  Součástí parkové úpravy bude 

také instalace drobného mobiliáře pro odpočinek.

Možnost omezení rozvoje parku: Rozvoj současné rozlohy parku omezují navržené plochy 

pro rozvoj zastavitelných ploch dopravních, sportovních a obytných. Část plochy je v souladu 

s funkčním využitím v rámci Územního plánu, které znemožňuje jiné využití než pro veřejnou 

zeleň. Riziko dalšího rozvoje parku souvisí s nevhodným územním rozvojem okolních 

zastavitelných ploch. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Plocha se v současné době nachází 

v proluce zastavěného území v přímé návaznosti na volnou krajinu (mimolesní zeleň a 

zemědělské plochy trvalých travních porostů). Při územním rozvoji navržených zastavitelných 

ploch se navrhuje alespoň částečné zachování těchto návazností. 

5.1.1.2 V současné době se v sídle nachází tyto plochy veřejné zeleně 

bez parkové úpravy:

U těchto ploch není popisován stav zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí ani 

biologické hodnocení potenciálu dřevin, neboť se v rámci těchto ploch zeleň vyjma trávníků 

nenachází. 

Travnatá plocha v ulici Zahradní - pořadové číslo 22 

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -
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Stav: travnatá plocha ve svahu s rozvaděčem elektrického napětí a obecním stožárovým 

rozhlasem.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v souladu 

s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu.

Možnost dalšího rozvoje parku: plochu je vhodné parkově upravit včetně drobné terénní 

úpravy, v rámci které by mohlo dojít k urovnání svahu nebo vybudování kamenné zídky. 

Parková úprava bude zahrnovat jednoduchou výsadbu dvou až tří středněkmenných starých 

odrůd ovocných dřevin, jejichž vzrůst v dospělém stadiu vývoje nebude ohrožovat stožár a 

elektrické vedení. Zbytková plocha bude udržována jako trávník. Plocha je zařazena do II. 

intenzitní třídy údržby.

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, proto se nepředpokládá omezení jeho rozvoje. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: parkově upravená plocha se nachází

v zástavbě na křižovatce místní a účelové komunikace. Propojení parkové plochy 

s nezastavěným územím se předpokládá prostřednictvím dalších drobných ploch zeleně 

v rámci této místní komunikace ulice Zahradní vedoucí přes Zelený vrch až k Chlumskému 

vrchu.
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Travnatá plocha na křižovatce místní a účelové komunikace v lokalitě u rozhledny –

pořadové číslo 128

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: travnatá plocha se sloupy vysokého napětí na křižovatce místních a účelových 

komunikacích. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v souladu 

s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu, viz. obrázek níže.

Možnost dalšího rozvoje parku: plochu je vhodné vymezit a oddělit od zpevněných ploch 

obrubníkem. V souladu s územním plánem se navrhuje realizovat další paralelní místní 

komunikaci podél oplocení soukromé zahrady. Z důvodu přítomnosti vedení vysokého napětí 
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se nedoporučuje vysokokmenná stromová výsadba. Parková úprava proto bude tvořit pouze 

trávník doplněný o několik stromů starých odrůd ovocných dřevin.  

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, proto se nepředpokládá omezení jeho rozvoje.  

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: parkově upravená plocha se nachází na 

křižovatce místních a účelových komunikací na zeleném vrchu v blízkosti bývalé rozhledny. 

Propojení s krajinou je zajištěno právě po stávající cestní síti. 

Travnatá plocha za klášterem – pořadové číslo 32a

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavičky

Stav: travnatá plocha za klášterem je částečně využívaná jako parkoviště, část plochy tvoří 

pouze zelený pruh podél silnice III. třídy. Další část plochy směřující ke klášterní zahradě je 

v současné době využívána jako odstavné místo sousedních rezidentů. V rámci plochy není 

vzrostlá zeleň a část plochy je využívána jako zpevněná plocha veřejných prostranství. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v souladu 

s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu.
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Možnost dalšího rozvoje parku:

32a - USSZ navrhuje oddělit travnatou plochu od vozovky obrubníkem a v travnaté ploše 

založit jednoduchou výsadbu nižších druhů dřevin doplněnou o jednoduchý mobiliář. 

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, proto se nepředpokládá možnost omezení jejího rozvoje.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Současná plocha zeleně se nachází na 

křižovatce silnice vedoucí do Dasnic a účelové komunikace vedoucí do lokality Dolina odkud 

jsou přístupné další přírodní lokality. Zeleň navrženého parkoviště je možné propojit se 

sídelní a krajinnou zelení prostřednictvím přírodní zeleně (lemující plochy přírodního a 

zemědělského chrakteru v lokalitě Dolina) nebo silniční zeleně (v ulici Vítězlava Nezvala ) –

viz. obrázek níže.

Travnatá plocha za klášterem – pořadové číslo 32b 

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavičky, stání pro kola

Stav: Zeleň v rámci plochy směřující ke klášterní zahradě je v současné době využívána jako 

odstavné místo sousedních rezidentů. V rámci plochy není vzrostlá zeleň a část plochy je 



31

využívána jako zpevněná plocha veřejných prostranství. Současný stav je s ohledem na 

navazující Národní kulturní památku nevhodný a plánuje se jeho celková revitalizace.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v souladu 

s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu, viz. plocha 32a

Možnost dalšího rozvoje parku:

Od schodiště směrem ke vstupu do klášterní zahrady je vyžadováno vybudování drobné 

parkové úpravy s pěšinou ke vstupní brance do klášterní zahrady a několika lavičkami. 

Součástí revitalizace parkové plochy bude také rekonstrukce výklenkové kaple i kamenné zdi 

klášterní zahrady. V druhové skladbě navrhované parkové úpravy budou využity domácí 

druhy listnatých dřevin. Výsadba zároveň zamezí nežádoucímu využití plochy zeleně jako 

parkoviště. 

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha parku bude rozvíjena v části od klášterních schodů 

směrem k brance klášterní zahrady a není v rozporu s územním plánem ani limity využití 

území, proto se nepředpokládá, že by plánovanou realizaci mohlo něco ohrozit.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: viz. plocha 32a

Malá travnatá plocha bez vegetace na křižovatce silnic v ulici Hornická - pořadové číslo 70 

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: dekorační prvek uvnitř trávníku (např. znak obce)

Stav: travnatá plocha na křižovatce silnic III. třídy se stožárem veřejného osvětlení a vedením 

vysokého napětí 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. 

Možnost dalšího rozvoje parku: USSZ navrhuje úpravu silnice II. třídy tak aby se dopravně i 

esteticky zlepšil příjezd do obce. Požadováno je také výměna stožárového vedení elektrické 

energie za kabelové. Plocha zeleně zůstane v místě křižovatky zachována a bude v rámci ní 



32

zajištěna drobná dekorační úprava reprezentující obec na jejím příjezdu. Instalován bude 

např. znak obce nebo znak Křižovníků zasazený v květinovém záhonu. 

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Plánovaná plocha zeleně v rámci 

kruhového objezdu je součástí silniční zeleně, která tvoří v zastavěném území drobné liniové 

travnaté pásy bez výsadby doplněné místy o větší plochu. Při hranici zastavěného území a 

mimo zastavěné území obce je silnice lemována ovocným stromořadím starých odrůd 

ovocných dřevin. To se plánuje revitalizovat, případně dosázet o nové jedince. Hlavní směry 

propojení plochy zeleně s krajinou zobrazuje obrázek níže:

Travnatá plocha při ústí účelové komunikaci vedoucí od Třešňovky na křižovatku silnic 

v ulici školní – pořadové číslo 75 

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru ke hřbitovu a fotbalovému hřišťi
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Stav: travnatá plocha se vzrostlou zelení (Picea abies, Picea pungens) ohraničená vůči silnici 

zvýšeným obrubníkem a vůči soukromým zahradám neupravenými keřovými skupinami 

(Symphirocarpus alba a další).

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: parková plocha se nachází na 

přechodu soukromých zahrad a veřejných prostranstvích a silnic. Vzrostlá zeleň i travnatá 

plocha plní mikroklimatické, retenční i hygienické funkce v sídle a umožňuje také pobyt a 

hnízdění drobným druhům živočichů vzhledem k provázanosti s volnou krajinou a přilehlými 

zahradami.  

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: v předmětné ploše se nachází 

jeden dospívající jedinec nepůvodní dřeviny (Picea pungens) a dále keřové výsadby 

nepůvodních druhů keřů (Symphirocarpus alba) s invazivním charakterem. Smrk ztepilý 

(Picea abies) je ve vývojové fázi dospívajícího stromu s dobrým zdravotním stavem. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v souladu 

s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu (viz. obrázek níže). Současná 

stromová výsadba neodpovídá požadavkům na koncepci rozvoje zeleně v sídle, kde by měli 

převládat převážně listnaté dřeviny domácího původu lépe reprezentující duchovní hodnotu 

sídla před výsadbami lesnického charakteru doprovázené neupravenou keřovou zelení. 

Možnost dalšího rozvoje parku: V ploše parku se plánuje odstranění nepůvodních dřevin 

(Picea pungens) a keřů (Symphirocarpus alba) a jejich nahrazení jednoduchou parkovou 

úpravou s výsadbou jedné nebo dvou jedinců významných domácích druhů listnatých 

stromů. Hranici mezi veřejnou plochou zeleně a soukromými zahradami bude tvořit zapojená 

keřová výsadba domácích druhů keřů (např. Rosa canina). Plocha je zařazena do I. intenzitní 

třídy údržby. Plánuje se pravidelná údržba trávníků a keřových skupin. Stávající i navrhované 

dřeviny budou ošetřovány zdravotními a výchovnými řezy. 

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, které znemožňuje jiné využití než pro veřejnou zeleň.
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Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Plocha zeleně se nachází při ústí účelové 

komunikace vedoucí do obecních sadů ( třešňové sady se starými odrůdami třešní ), lučních 

porostů s mezemi a dále do krajiny viz. obrázek níže:

Plocha veřejné zeleně využívaná jako soukromá zahrada při ústí místní komunikace na 

silnici v ulici Školní -  pořadové číslo 154

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička

Stav: oplocená plocha využívaná jako soukromá zeleň ohraničená od místní komunikace 

zapojenou keřovou výsadbou (Symphirocarpos alba) s dřevěným plotem. Součástí plochy 

nejsou žádné vzrostlé dřeviny. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Současné využití 

plochy není v souladu s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu (viz. obrázek 

níže) ani v souladu se stavem v katastru nemovitostí (ostatní plocha, ostatní komunikace). 
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Možnost dalšího rozvoje parku: V ploše současné soukromé zeleně se plánuje založení 

reprezentativní parkové úpravy na vjezdu k poutnímu areálu kláštera. Po odstranění oplocení 

včetně zapojené keřové skupiny vznikne v parku jednoduchá parková úprava s výsadbou 

dvou až tří významných domácích druhů listnatých dřevin doplněné o zapojenou keřovou 

výsadbu domácích druhů keřů oddělující parkovou plochu od navazující soukromé zeleně. 

Plocha je zařazena do I. intenzitní třídy údržby. Plánuje se pravidelná údržba trávníků a 

keřových skupin. 

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, které znemožňuje jiné využití než pro veřejnou zeleň.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Plocha zeleně se nachází u účelové 

komunikace vedoucí na okraj sídla s mimolesní zelení. Dále je předpoklad dobrého propojení 

s místní komunikací vedoucí k třešňovému sadu, viz. obrázek níže:  

Barokní klášterní zahrada – pořadové číslo 105

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1
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Požadavky na mobiliář: cesty, vodní prvky, lavička, altán

Stav: zarostlá neudržovaná bývalá klášterní zahrada umístěna severně od objektu kláštera se 

severní expozicí. V ploše dominují vzrostlé dřeviny náletového charakteru místy s doplněné o 

neudržované vzrostlé dřeviny, které byly pravděpodobně součástí původní kompozice parku. 

Původní kompozice parku je neznámá a záměr řádu Křižovníků, který připravuje celkovou 

rekonstrukci areálu, nám není v době zpracování ÚSSZ znám. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: parková plocha je v současné 

době v neudržovaném stavu. Současný stav umožňuje pobyt i hnízdění drobných i vyšších 

druhů živočichů. Biodiverzita lokality je však značně potlačena vlivem neúdržby a dominance 

náletových dřevin. Plocha je ve středním stadiu sukcese, avšak poměrně vysoké zastínění 

lokality znemožňuje rozvoj nižším druhům vegetace a na ni vázanou faunu. Ekologický 

potenciál lokality je přesto významný. Při vhodné revitalizaci parku a pravidelné údržbě se 

předpokládá nejen zvýšení biodiverzity ale také estetické hodnoty sídla a krajinotvorného 

účinku na přechodu sídla a krajiny. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V předmětné ploše se nachází 

vzrostlé dřeviny bohatého druhového složení s dominancí javorů (Acer platanoides). Nachází 

se v ní také několik jedinců starých odrůd ovocných dřevin, které jsou pravděpodobně také 

pozůstatkem původní kompozice. Vzrostlé dřeviny mají v podrostu mladé jedince 

stromového i keřového patra. V ploše se navrhuje provést dendrologický průzkum, který 

posoudí zdravotní stav vzrostlých stromů a jejich atraktivitu a možné využití v rámci parkové 

úpravy. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Je součástí kulturní 

památky, proto se k revitalizaci bude vyjadřovat Památkový ústav. Stanovené funkční využití 

v rámci územního plánu je v souladu s plánovaným využitím v rámci ÚSSZ. Následující 

obrázek je výřezem z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje parku: Plocha veřejné zeleně se bude rozvíjet na základě projektové 

dokumentace zpracovanou autorizovaným architektem v oboru zahradní a krajinářská 

tvorba. Z důvodu kulturně historické významnosti parku je orgánem státní správy 

vyžadována konzultace již v rámci příprav projektové dokumentace revitalizace. Při tvorbě 

kompozičního řešení budou využity historické podklady, pokud se nějaké zachovaly. Při 

tvorbě zeleně budou využity perspektivní stávající dřeviny. Součástí parku by měla být sbírka 

ovocných dřevin, růžová zahrada apod, tedy prvky, které podtrhnou duchovní význam parku 

a jeho provázanost s budovou poutního kláštera. V parku bude vytvořen systém cest. 

Vhodné je také vybudování drobných vodních prvků a zákoutí pro odpočinek.

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, které znemožňuje jiné využití než pro veřejnou zeleň. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Plocha klášterní zahrady se nachází na 

přechodu zastavěného území a krajiny. Z plochy parku je dobře dostupná lokalita Doliny a 

lokalita Třešňovky. Obě lokality umožňují další napojení na volnou krajinu, viz. obrázek níže:
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5.1.1.3 Územní plán plánuje tyto nové plochy Veřejné zeleně (ZV)

ZV – Z48 v lokalitě Drsný vrch – pořadové číslo 16

Funkční využití v ÚP : ZV – zeleň veřejná – rozvojová plocha Z48

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: úprava regulativů v rámci plochy 

ZV – Z48

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: zahradní restaurace, lavička, odpadkový koš

Stav: travnatá plocha bez dřevinné vegetace na okraji zastavěného území v ulici Zahradní se 

plánuje územním plánem k založení veřejné zeleně s parkovou úpravou, viz. obrázek níže. 

Střety zájmů: Plocha navrhovaného parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je součástí zastavitelných rozvojových ploch územního plánu, který znemožňuje jiné využití 

než pro účely veřejné zeleně, viz. obrázek:
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Možnost dalšího rozvoje parku: Plocha veřejné zeleně se bude rozvíjet na základě projektové 

dokumentace zpracovanou autorizovaným architektem v oboru zahradní a krajinářská 

tvorba. V druhové skladbě dřevin budou využity domácí druhy listnatých druhů dřevin. Park 

bude zařazen do I. intenzitní třídy údržby. V rámci plochy zeleně by mohla vzniknout 

zahradní restaurace pro posílení rekreačního potenciálu obce. Do regulativů změny č.1 

územního plánu budou tyto požadavky promítnuty, aby záměr bylo možno provést. 

Možnost omezení rozvoje parku: Plocha je v souladu s funkčním využitím v rámci Územního 

plánu, které znemožňuje jiné využití než pro veřejnou zeleň. Regulativy v rámci rozvojové 

plochy budou přizpůsobeny požadovanému záměru výstavby zahradní restaurace.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Rozvojová plocha se nachází na 

významném vyhlídkovém místě v blízkosti bývalé rozhledny, která je bohužel v současné 

době nedostupná. Lokalita se zároveň nachází podél pěší přístupové komunikace, která je 

využívána poutníky a zároveň je turistickou stezkou spojující Chlum s Horními Pochlovicemi a 

Kynšperkem nad Ohří.

5.1.2 VEŘEJNÁ		 	PROSTRANSTVÍ	( P V )

5.1.2.1 Parkově upravené plochy

Ve správním území obce se nachází několik parkově upravených ploch, které se v Územním plánu 

správního územní obce Chlum svaté Maří nacházejí v ploše s vymezeným funkčním využitím PV –

Plochy veřejných prostranství. Toto vymezení není přímo v rozporu s hlavním a podmíněně 

přípustným využitím těchto ploch, navrhuje se však v rámci změny č.1 zařadit níže popsané plochy do 

ploch ZV - Veřejné zeleně.

Parkově upravená plocha na okraji sídla v lokalitě Zelený vrch - pořadové číslo 18 

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství 

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: ZV

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lomená lavice orientovaná do tří světových stran
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Stav: Parkovou úpravu tvoří ostrůvek zeleně v ploše místní komunikace (PV) tvořenou 

trávníkem, solitérní zakrslou jehličnatou dřevinou (Pinus mugo) a dvěma lavičkami. Další část 

plochy tvoří vzrostlá zeleň jehličnatých dřevin v návaznosti na oplocení soukromé zeleně na 

hranici zastavěného území. Obě plochy zeleně se nacházejí na příchodu pěší turistické trasy 

do obce a zároveň na konci místní komunikace, která vytváří kolem plochy zeleně kruhový 

objezd.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: parková plocha se nachází na 

přechodu mezi zastavěným územím a lesním porostem. Ekologickou hodnotu má vzrostlá 

zeleň navazující na oplocení soukromých zahrad, která umožňuje existenci drobných druhů 

živočichů.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plošky se vzrostlou 

zelení se nachází několik dospělých jedinců borovice lesní (Pinus sylvestris) a dospívajícího 

smrku ztepilého (Picea abies). Jedná se o domácí druhy jehličnatých dřevin, jejichž vývojové 

stadium i prostředí, které vytvářejí v podrostu, umožňují pobyt a hnízdění drobných druhů 

živočichů. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha není 

v Územním plánu vymezena jako veřejná zeleň a proto není právně zajištěna její trvalá 

existence, viz. výřez z územního plánu. Druhová skladba vzrostlé zeleně neodpovídá 

cílovému konceptu zeleně sídla, který doporučuje vyvarovat se použití jehličnatých dřevin. 
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Možnost dalšího rozvoje parku: plocha uprostřed kruhového objezdu se plánuje vymezit 

vyvýšeným obrubníkem. Plocha bude udržována jako trávník a současné lavičky se 

doporučuje vyměnit za jednoduchou lomenou lavici orientovanou do tří světových stran. 

Čtvrtou stranu lavice a její vnitřek bude tvořit keřová výsadba (Staphylea pinnata)

V druhé části plochy navazující na oplocení se plánuje obnova vzrostlé vegetace nevhodného 

druhového složení a výsadba významné solitérní listnaté dřeviny domácího původu (např. 

Tilia cordata). Trávník bude od místní komunikace oddělen vyvýšeným obrubníkem.

Možnost omezení rozvoje parku: K omezení rozvoje parku může dojít z důvodu nevymezené 

plochy veřejné zeleně v Územním plánu obce. Plocha je součástí plochy veřejného 

prostranství – místní komunikace, která sice neznemožňuje výskyt ploch veřejné zeleně, ale 

ani nevylučuje jejich nahrazení plochami zpevněnými. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: parkově upravená plocha se nachází na 

okraji obce v ploše místní komunikace na kterou navazuje účelová komunikace vedoucí ke 

kapličce na Chlumském vrchu. Od kaple je možné se dostat po lesních účelových komunikací 

do Horních a Dolních Pochlovic (viz. obrázek níže)
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Travnatá plocha na křižovatce účelových komunikací - pořadové číslo 55 

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství 

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: ZV

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Jedná se o drobnou plochu zeleně na křižovatce dvou účelových komunikací na 

západním okraji obce. Součástí plošky je travnatý pás se solitérním jehličnanem (Picea abies). 

Na plochu navazují zahrady a účelové komunikace. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: parková plocha se nachází na 

přechodu mezi zastavěným územím a lesním porostem. Ekologickou hodnotu má vzrostlá 

zeleň navazující na oplocení soukromých zahrad, která umožňuje existenci drobných druhů 

živočichů.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plošky se nachází 

dospělý jedinec domácího druhu jehličnaté dřeviny (Picea abies), která díky svému vzrůstu 

umožňuje hnízdní i pobytové možnosti drobným druhům živočichů. Na plochu navazují 

z části neoplocené  zahrady směřujících dále do krajiny, které mohou dále podporovat 

diverzitu možného výskytu živočichů. 
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Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha není 

v Územním plánu vymezena jako veřejná zeleň a proto není právně zajištěna její trvalá 

existence. Druhová skladba vzrostlé zeleně neodpovídá cílovému konceptu zeleně sídla, 

který doporučuje vyvarovat se použití jehličnatých dřevin. 

Možnost dalšího rozvoje parku: plocha se plánuje zachovat a nahradit stávající jehličnatý 

strom listnatým domácím druhem stromu (např. Tilia cordata). 

Možnost omezení rozvoje parku: K omezení rozvoje parku může dojít z důvodu nevymezené 

plochy veřejné zeleně v Územním plánu obce. Plocha je součástí plochy veřejného 

prostranství – účelová komunikace, která sice neznemožňuje výskyt ploch veřejné zeleně, ale 

ani nevylučuje jejich nahrazení plochami zpevněnými. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: parkově upravená plocha se nachází

v zástavbě se zahradami na křižovatce účelových komunikací. Jedna z nich směřuje směrem 

do krajiny, druhá ústí v blízkosti křižovatky místních komunikaci s dobrou návazností na 

volnou krajinu. Účelové komunikace jsou nezpevněné s pásy trávníků. Možná propojení 

plochy s krajinou zobrazuje následující obrázek:   
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Náměstí - pořadové číslo 1

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství 

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: vodní prvek, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,  parkovací 

stání, ukazatele směru, noční osvětlení kláštera, veřejné osvětlení

Stav: Náměstí je umístěné v centrální části obce. Jeho dominantou je klášter Křižovníků 

s červenou hvězdou tvořící východní stěnu náměstí. Náměstí je obdélníkového charakteru 

ohraničené objekty domů. Na jižní straně náměstí je proluka vzniklá demolicí původních 

objektů. Tato část je však územním plánem navržená k obnově zastavení.  Povrch náměstí je 

tvořen zpevněnou asfaltovou plochou. Uprostřed náměstí je pomním obětem 1. sv. války 

s lavičkami, odpadkovým košem a výsadbou okrasných jabloní. Náměstí je využíváno po 

většinu roku jako parkoviště. Jen v době poutě je pro automobilovou dopravu uzavřeno na 

úkor stánkového prodeje, stanoviště živé hudby a pěší zónu.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: plocha náměstí nezajišťuje 

žádné ekologické funkce. Na náměstí se nenachází vzrostlá zeleň ani propustné plochy.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nenachází 

vzrostlá zeleň. 

Střety zájmů: Plocha náměstí není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako veřejné prostranství. Toto funkční využití umožňuje 

revitalizaci, které posílí podíl nezpevněných ploch i lepší uspořádání náměstí.  Obrázek níže 

je výřezem z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje parku: plocha náměstí se plánuje k celkové revitalizaci, v rámci 

které budou vymezené plochy zeleně, parkovacích stání, mobiliáře a nastaveny budou také 

pravidla pro dopravu. Vhodné je doplnění dekoračních vodních prvků a zvýšení podílu 

trávníků, které v současné době úplně chybí V rámci revitalizace náměstí bude řešena 

dešťová kanalizace pro lepší hospodaření s dešťovými vodami. Projekt na revitalizaci náměstí 

bude zpracován autorizovaných architektem a autorizovaným zahradním architektem.

Možnost omezení rozvoje náměstí: Rozvoj náměstí může být omezen pouze za předpokladu 

ponechání současného nevhodného stavu. 

Možnost propojení náměstí s nezastavěným územím: umístění náměstí v centru sídla je 

strategickým výchozím bodem také pro vycházkové okruhy do blízkých výletních cílů (Zelený 

vrch, Chlumský vrch s kaplí, Svatá studánka, Dolina, rekultivovaná lítovecká výsypka, 

hřbitov), viz. obrázek níže:

5.1.2.2 Uliční zeleň

Ulice Mariánská - pořadové číslo 164

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství 
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Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: parkovací stání, veřejné osvětlení, ukazatelé směru 

Stav: Ulice Mariánská je hlavní příjezdovou místní komunikací vedoucí od silnice III. třídy na 

náměstí. Ulice je lemována směrem od silnice objekty rodinných domů s přilehlými 

zahradami, u náměstí pak tvoří lem průčelí řadových domů z jedné strany a veřejný park 

z druhé strany.  Uliční zeleň je zastoupena pouze zelení ve veřejném parku a dále pak úzkými 

zelenými pásy trávníků.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Uliční zeleň nezajišťuje 

ekologické funkce, neboť je tvořena zpevněnou plochou pouze s úzkým pásem trávníků. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nenachází 

vzrostlá zeleň. 

Střety zájmů: Zpevněná plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. 

Plocha je v Územním plánu vymezena jako veřejné prostranství. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Zpevněná plocha ulice Mariánské se plánuje 

revitalizovat. Plánovaná revitalizace bude zahrnovat úpravu povrchů, realizaci parkovacích 

míst, chodníků, odvodňovacích kanálů napojených na plánovanou dešťovou kanalizaci obce a 



47

vymezení zelených pásů s nízkými keři a středněkmennými okrasnými odrůdami ovocných 

dřevin. 

Možnost omezení rozvoje náměstí: Zeleň může být omezena za předpokladu nevymezení 

zelených pásů nebo ostrůvků v návaznosti na plánovaná parkovací stání a chodníky. 

Konkrétní řešení bude řešit projektová dokumentace.

Možnost propojení náměstí s nezastavěným územím: ulice Mariánská ústí na náměstí od 

silnice III. třídy. Propojení s nezastavěným územím umožňují navazující místní a účelové 

komunikace. Následující obrázek zobrazuje umístění ulice v rámci obce, odkud jsou patrné 

také návaznosti na krajinu:

Ulice Školní - pořadové číslo 165

Funkční využití v ÚP : DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: veřejné osvětlení, ukazatel směru k plánovanému parkovišti

Stav: Ulice Školní je silnicí spojující Chlum s Dasnicemi a je ve správě silnic Karlovarského 

kraje. Veškeré investice do rozvoje uliční zeleně je tedy v kompetenci kraje. Současný stav 
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uliční zeleně je omezen pouze na úzké pruhy trávníků lemující čela objektů pro rodinné 

bydlení a jeden širší pás zeleně v proluce využití dočasně pro parkování. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Ulice zeleně nezajišťuje 

ekologické funkce, neboť je tvořena zpevněnou plochou pouze s úzkým pásem trávníků. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nenachází 

vzrostlá zeleň. 

Střety zájmů: Plocha ulice není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v Územním 

plánu vymezena jako plocha dopravní infrastruktury. Obrázek níže je výřezem z územního 

plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Úpravy se plánují především na křižovatce silnic III. 

tříd, kde změna č.1 prověří možnost umístění kruhového objezdu. Dále se nepočítá kvůli 

poměrně úzkému profilu silnice se zakládáním zelených pásů nad rámec stávajících. V ploše 

silnice budou vytvořeny kanálky ústící do plánované dešťové kanalizace a silnice bude pevně 

vymezena obrubníky. 

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Nepočítá se kvůli úzkému profilu ulice s dalším 

rozvojem zeleně nad rámec stávajících zelených pásů.

Možnost propojení náměstí s nezastavěným územím: Na ulici školní navazuje místní 

komunikace, která vede přes Třešňovku k hřišti, odkud se nabízí možnost realizovat účelovou 

komunikaci vedoucí dále na hřbitov. Stávajícím územním plánem je dále plánována z ulice 

odbočka na plánované parkoviště (viz. obrázek výše). 
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ÚSSZ navrhuje toto řešení znovu prověřit v rámci změny č.1 a zároveň navrhuje alternativu a 

vytvoření parkovacích stání v zadní části kláštera. 

Ulice Mírová - pořadové číslo 166

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství 

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: parkovací stání, veřejné osvětlení, ukazatel směru k NS Lítovecká 

výsypka

Stav: Ulice Mírová vede od silnice III. třídy k Lítovecké výsypce. U ústí na silnici se 

v návaznosti na ulici nachází obecní park se vzrostlou zelení. Naproti parku je pak menší 

plocha zeleně s dvěma ovocnými stromy. Tyto dvě plochy tvoří významnější uliční zeleň. Dále 

k Litovecké výsypce se pak nachází pouze úzké pásy trávníků.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Uliční zeleň nezajišťuje 

ekologické funkce, neboť je tvořena zpevněnou plochou pouze s úzkým pásem trávníků. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nenachází 

vzrostlá zeleň. Vzrostlá zeleň v rámci parkové plochy je zhodnocena výše.
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Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejných prostranství. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Úpravy se plánují především při ústí místní 

komunikace na silnici III. třídy, kde bude vymezen chodník v návaznosti na stávající a několik 

parkovacích míst. V celé ploše budou dále vymezena parkovací stání střídající se se zelenými 

pásy jejichž součástí bude nízká keřová výsadba a středněkmenné okrasné odrůdy ovocných 

dřevin. V celé ploše vznikne systém dešťové kanalizace, který odvodní nejen silnici, ale také 

střechy navazujících objektů. 

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Rozvoj zeleně může být omezen v případě nevhodné 

organizace dopravy. Ideálně by organizace dopravy mohla být řešena ještě před zahájením 

výstavby v rozvojové lokalitě bydlení u Lítovecké výsypky aby případné změny mohly být 

zapracovány do změny č.1 ÚP. ÚSSZ uvažuje o protažení navrhované místní komunikace 

obsluhující rozvojovou lokalitu až na silnici a vytvořit v ulici Mírová jednosměrnou místní 

komunikaci s prostorem pro rozvoj parkování a zeleně.  

Možnost propojení náměstí s nezastavěným územím: Ulice Mírová je zároveň propojením 

sídla s rekultivovanou krajinou Lítovecké výsypky významné z hlediska turistické atraktivity i 

biologické hodnoty. Obrázek níže zobrazuje vazbu ulici na krajinu a možné řešení dopravy. 
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Ulice Hornická - pořadové číslo 167

Funkční využití v ÚP : DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: veřejné osvětlení

Stav: Ulicí Hornická prochází silnice III. třída spojující obec s Citicemi na východě a 

Kaceřovem na západě. Silnice je lemována objekty rodinných domů. Mezi silnicí a objekty se 

nachází pásy trávníků. Některé širší pásy trávníků jsou doplněné o vzrostlé dřeviny. 

V nezastavěném území tvoří vegetační doprovod silnice alej starých odrůd ovocných dřevin. 

Vegetační doprovod silnice v zastavěném území obce Chlum není koncepčně řešen a 

druhové složení vzrostlých stromů je tvořeno převážně náletovými břízami (Betula alba).   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Vegetační doprovod silnice 

III. třídy je významný především z hlediska možného hnízdění ptactva na vzrostlých 

stromech. Zelené pásy a přilehlé příkopy mají retenční funkci pro dešťové vody ze zpevněné 

plochy silnice.



52

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nachází 

několik vzrostlých dřevin (Betula alba, Malus, Acer platanoides) ve stupni vývoje dospělých 

jedinců a s dobrým zdravotním stavem. Pouze jabloň je již dožívající strom se špatnou 

vitalitou vlivem zanedbané údržby.

Střety zájmů: Plocha silnice není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v Územním 

plánu vymezena jako plocha dopravní infrastruktury. Případné úpravy ve vegetačním 

doprovodu silnice budou konzultovány se správou silnic Karlovarského kraje. Obrázek níže je 

výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Vegetační úpravy silnice budou řešeny především 

v rámci širších pásů zeleně. Navrhuje se na volných plochách umožnit výsadbu starých odrůd 

ovocných dřevin, které by navazovali na stávající alej silnice.

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Rozvoj uliční zeleně podél silnic je omezován správci 

silnic a to kvůli bezpečnosti dopravního provozu. Koncepce rozvoje zeleně v obci musí být 

proto konzultována právě se správci silnice.  

Možnost propojení náměstí s nezastavěným územím: Ulice Hornická navazuje na 

nezastavěné území v trase silnice, kde tvoří vegetační doprovod alej starých odrůd ovocných 

dřevin.

Ulice vedoucí z náměstí na Významné vyhlídkové místo - pořadové číslo 144

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství 
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Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, ukazatel směru

Stav: Místní komunikace vychází z náměstí a ústí na místní komunikaci vedoucí do lokality 

Zeleného vrchu. U náměstí je v návaznosti na místní komunikaci umístěno na křižovatce 

turistických tras odpočívadlo s turistickou mapou, na kterou navazuje travnatá plocha určená 

územním plánem pro obnovu zaniklé zástavby. Komunikace nemá vegetační doprovod a 

navazují na ní pouze travnaté plochy a zahrady rodinných domů. Na vyhlídkovém místě pak 

navazuje na místní komunikaci rozlehlá travnatá plocha s dubovým stromořadím, která je 

samostatně řešena pod pořadovým číslem 5.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Vegetační doprovod místní 

komunikace tvoří travnaté pásy, které mají především funkci retenční.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nenachází 

vzrostlé dřeviny.

Střety zájmů: Plocha silnice není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v Územním 

plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Plocha vymezená územním plánem 

nabízí dostatek prostoru pro případný rozvoj vegetačního doprovodu. Následující obrázek je 

výřezem z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: založení zeleně bude řešena především u ústí účelové 

komunikace na náměstí. Drobná vegetační úprava bude doprovázet odpočinkové místo, kde 

se plánuje také výměně stávajícího mobiliáře. Na druhé straně cesty (naproti odpočívadlu) 

vznikne liniová výsadba několika stromů (např. Tilia cordata).

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Navrhovaný rozvoj zeleně mohou omezit plánované 

rozvojové plochy, které by se potenciálně mohli rozvíjet nad rámec hranic vymezených 

v územním plánu.   

Možnost propojení náměstí s nezastavěným územím: řešená místní komunikace navazuje na 

místní a účelovou komunikaci vedoucí na Zelený vrch a dále do lokality samota západně od 

obce, viz. následující obrázek:

Ulice Vítězlava Nezvala – pořadové číslo 34

Funkční využití v ÚP : DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička, veřejné osvětlení
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Stav: Silnice propojuje obec Chlum svaté Maří s Dasnicemi. Jedná se o málo frekventovanou 

silnici lemovanou výstavbou rodinných domů a navazujících zahrad. Vegetační doprovod 

silnice tvoří nesouvislé stromořadí javorů (Acer platanoides) a pásy trávníků mezi silnicí a 

rodinnými domy se zahradami. V místě kde zástavba není, navazuje na pás zeleně luční 

porost. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Stávající vegetační doprovod 

je nesouvislou javorovou alejí. Stávající vzrostlé dřeviny poskytují možnosti pro hnízdění 

ptáků, dále mají funkci mikroklimatickou, retenční a hygienickou. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nachází 

vzrostlé dřeviny dobrého zdravotního stavu a vitality. Zdravotními a udržovacími řezy bude 

posílena také perspektiva jejich zachování při doplnění výsadby. Konkrétní stav jednotlivých 

stromů bude posouzen na základě konkrétního dendrologického průzkumu. 

Střety zájmů: Plocha silnice není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v Územním 

plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Plocha vymezená územním plánem 

nabízí dostatek prostoru pro případný rozvoj vegetačního doprovodu. Konkrétní stavební 

projekty v plánované nové výstavbě budou koncipovány tak, aby byl zachován pás trávníku 

navazující na silnici umožňující dosadbu stromořadí. Následující obrázek je výřezem 

z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Bude doplněno uliční stromořadí na základě studie, 

která bude řešit rozvoj lokality pro bydlení s ohledem na požadavek obnovy uličního 

stromořadí. Dosazované dřeviny budou druhově odpovídat stávající výsadbě.

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně je možné v návaznosti na 

rozvojovou plochu bydlení při nakceptování požadavku zpracování územní studie rozvojové 

lokality. 

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: silnice je spojnicí sídla Chlum svaté Maří 

s Dasnicemi a řekou Ohří, která je zároveň nadregionálním biokoridorem, viz. obrázek níže: 

Ulice Zahradní – pořadové číslo 156

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: veřejné osvětlení

Stav: Místní komunikace vede od Chlumského vrchu na Náměstí. Jedná se ulici, kterou po 

obou stranách lemuje zástavba rodinných domů se zahradami a několika prolukami 

navržených územním plánem k zástavbě. Zeleň je zastoupena úzkými zelenými pásy trávníků. 

Uliční zeleň není součástí místní komunikace.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Stávající zelené pásy navazují 

na předzahrádky nebo zahrady rodinných domů nebo náletovou zeleň v místech proluk. Pás 

trávníku na místní komunikaci plní především funkci retenční. 
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Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy místní se 

nenachází vzrostlé dřeviny.

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Plocha vymezená územním 

plánem nenabízí dostatek prostoru pro případný rozvoj vegetačního doprovodu. V rámci 

rozvoje nových objektů pro bydlení bude požadován vhodný typ oplocení – nízký dřevěný 

plot s navazující předzahrádkou nebo zahradou, který bude opticky propojen s veřejným 

prostorem.  Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Kvůli úzkému profilu místní komunikace se nepočítá 

s rozvojem uliční zeleně, ale bude dbáno při schvalování projektů pro objekty bydlení na 

zachování návaznosti jednotlivých objektů s veřejným prostorem prostřednictvím vhodného 

oplocení, viz. výše. 

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá. Je možné 

pouze nevhodné propojení veřejného prostranství se zahradami a objekty rodinných domů 

při použití nevhodného oplocení.

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: místní komunikace je spojnicí sídla 

Chlum svaté Maří s kapličkou na Chlumském vrchu odkud vedou účelové lesní komunikace 

do Kacéřova a Horních Pochlovice, viz. obrázek níže: 
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5.1.2.3 Územní plán dále plánuje tyto nové místní komunikace

Nová místní komunikace propojující ulici Zahradní s dětským hřištěm – pořadové číslo 64

Funkční využití v ÚP : PV – Z31 – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru

Stav:  Místní nezpevněná komunikace propojující ulici Zahradní s dětským hřištěm je 

obklopena stávající zástavbou a plochami určenými územním plánem k rozvoji rodinného 

bydlení. Součástí komunikace jsou pásy trávníků s liniovou vzrostlou zelení. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace 

s pásem trávníku plní především funkci retenční, vzrostlá zeleň pak funkci mikroklimatickou a 

biologickou.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlou zeleň tvoří javory 

(Acer platanoides) v dobrém zdravotním stavu. 
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Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci místní komunikace se požaduje 

ponechat polopropustný povrch s pásem trávníku. V rámci nové i stávající zástavby bude 

požadováno vhodné oplocení (např. plaňkové ploty). Nebudou povolovány vysoké 

neprůhledné ploty. Nová zástavba bude koncipována s ohledem na vzrostlou zeleň.

Možnost omezení rozvoje zeleně: v rámci místní komunikace není navrhována žádná zeleň. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje

ulici Zahradní s dětským hřištěm a významným vyhlídkovým bodem. Z ulice Zahradní je 

dobře dostupná Studánka a od dětského hřiště vyhlídka a kaplička na Chlumském vrchu. 

Nová místní komunikace obsluhující rozvojovou plochu bydlení v severní části sídla u

Lítovecké výsypky- pořadové číslo 171

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace – rozvojová plocha Z6

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: PV s podmínkou vypracování 

územní studie

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: parkovací stání, veřejné osvětlení

Stav: Místní komunikace navržená pro obsluhu plánované rozvojové lokality pro bydlení.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Součástí komunikace zatím 

není výsadba zeleně.  
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Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Následující obrázek je 

výřezem z územního plánu. 

Možnost rozvoje uliční zeleně: Nová místní komunikace bude řešena na základě územní 

studie rozvojové lokality, která bude řešit koncepci rozvoje objektů pro bydlení a veřejných 

prostranství, včetně rozvoje uliční zeleně a umístění parkovacích stání. ÚSSZ navrhuje 

protáhnout místní komunikaci až k silnici III. třídy (viz. modrá šrafa na obrázku výše).

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně se předpokládá při rozvoji 

bez vypracované územní studie. 

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: místní komunikace bude napojena na 

ulici Mírová. Za předpokladu jejího protažení dle návrhu ÚSSZ bude napojena též na ulici 

Hornická a novou plánovanou místní komunikaci vedoucí kolem fotbalové hřiště do Staré 

Třešňovky. 

Nová místní komunikace obsluhující rozvojovou plochu bydlení v severní části sídla u 

Lítovecké výsypky- pořadové číslo 68

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace – rozvojová plocha Z6

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -



61

Stav: Místní komunikace navržená pro obsluhu plánované rozvojové lokality pro bydlení.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Součástí komunikace zatím 

není výsadba zeleně.  

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Následující obrázek je 

výřezem z územního plánu. 

Možnost rozvoje uliční zeleně: ÚSSZ nenavrhuje v rámci místní komunikace žádnou zeleň. 

Vhodné je při realizaci vybudování polopropustných povrchů.

Nová místní komunikace vedená mezi objekty rodinných domů k plánované ploše pro 

parkování – pořadové číslo 172

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace – rozvojová plocha Z22

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru k plánovanému parkovišti

Stav: Místní komunikace navržená jako příjezd k plánovanému parkovišti

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: komunikace bude vedena 

z ulice Školní mezi objekty rodinných domů do bývalých zarůstajících zahrad a lučních 

porostů, kde je plánováno parkoviště.

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Následující obrázek je 

výřezem z územního plánu. 
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Možnost rozvoje uliční zeleně: Nová místní komunikace navazuje na rozvojovou plochu 

občanského vybavení. ÚSSZ vyžaduje aby obě rozvojové plochy vznikali  souběžně na základě 

konkrétního projektu, který bude řešit také umístění navrhované místní komunikace, včetně 

jeho vegetační složky. 

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně se předpokládá při rozvoji 

bez vypracované projektové dokumentace, která bude komplexně řešit celou rozvojovou 

lokalitu. 

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: místní komunikace bude napojena na 

ulici Školní. 

Nová místní komunikace vedoucí z ulice Hornická do lokality Třešňovky – pořadové číslo 

170

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace – rozvojová plocha Z9

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru do lokality Dolina

Stav: Místní komunikace navržená jako přístupová komunikace do rozvojové lokality pro 

bydlení v Dolině.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: součástí navržené místní 

komunikace není zatím žádná zeleň.

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Následující obrázek je 

výřezem z územního plánu. 
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Možnost rozvoje uliční zeleně: Zeleň v rámci nové místní komunikace nebude kvůli úzkému 

profilu řešena. Doprovodná zeleň místní komunikace bude případně řešena v rámci 

navazujících pozemků po domluvě s majiteli. Případná výsadba by mohla být složena ze 

starých odrůd ovocných dřevin, které by charakterově navazovali na sad položený níže ve 

směru cesty.

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Rozvoj zeleně se v rámci místní komunikace 

nepředpokládá. Výsadba bude možná v rámci navazujících pozemků po domluvě s majiteli.  

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: místní komunikace bude napojena na 

ulici Hornická a u Staré třešňovky bude ústit na plánovanou místní komunikaci vedoucí do 

lokality Dolina, viz. pořadové číslo 98 

Doprovodná zeleň místní komunikace propojující ulici Zahradní s dětským hřištěm –

pořadové číslo 64

Funkční využití v ÚP : PV – Z31 – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru
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Stav:  Místní nezpevněná komunikace propojující ulici Zahradní s dětským hřištěm je 

obklopena stávající zástavbou a plochami určenými územním plánem k rozvoji rodinného 

bydlení. Součástí komunikace jsou pásy trávníků s liniovou vzrostlou zelení. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace 

s pásem trávníku plní především funkci retenční, vzrostlá zeleň pak funkci mikroklimatickou a 

biologickou.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlou zeleň tvoří javory 

(Acer platanoides) v dobrém zdravotním stavu. 

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci místní komunikace se požaduje 

ponechat polopropustný povrch s pásem trávníku. V rámci nové i stávající zástavby bude 

požadováno vhodné oplocení (např. plaňkové ploty). Nebudou povolovány vysoké 

neprůhledné ploty. Nová zástavba bude koncipována s ohledem na vzrostlou zeleň. Stávající 

alej bude doplněna o nové stromy stejného druhového složení.

Možnost omezení rozvoje zeleně: v rámci místní komunikace není navrhována žádná zeleň. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Zahradní s dětským hřištěm a významným vyhlídkovým bodem. Z ulice Zahradní je 

dobře dostupná Studánka a od dětského hřiště vyhlídka a kaplička na Chlumském vrchu. 

Doprovodná zeleň místní komunikace vedoucí z lokality Dolina přes Třešňovku do ulice 

Školní – pořadové číslo 98

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace – rozvojová plocha Z13

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav:  Místní komunikace vede z lokality Dolina přes Třešňovku do ulice Školní. Jedná se o 

pěšinu bez vegetačního doprovodu obklopenou okolními pozemky (orná půda, plocha 

mimolesní zeleně) přecházející do starého třešňového sadu a poté zástavbou rodinných 

domů do ulice Školní. Komunikace je územním plánem plánována jako přístupová 

k rozvojovým plochám pro bydlení.
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Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: stávající vegetační doprovod 

je tvořen starým třešňovým sadem a náletovou mimolesní zelení. Především staré ovocné 

sady jsou významné z hlediska poměrně pestré biodiverzity, neboť nabízejí příznivé světelné 

poměry doplněné pravidelnou extenzivní péčí o trávník v podrostu. Současný stav ovocného 

sadu je však nevyhovující, neboť v něm chybí údržba a stromy jsou přestárlé.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: místní komunikace nemá 

doprovodnou zeleň. Přilehlý sad navazující na místní komunikaci je zhodnocen níže (viz. 

pořadové číslo 78)  

Střety zájmů: Plocha účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. V rámci této plochy se 

předpokládá rozvoj doprovodné zeleně. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: Místní komunikace bude zpracována na 

základě projektové dokumentace, která bude řešit také rozmístění doprovodné zeleně a 

zasakování případně svod dešťových vod do okolních pozemků nebo dešťové kanalizace 

obce. Doprovodná zeleň místní komunikace by mohla být tvořena starými odrůdami 

ovocných dřevin. Územní studie zeleně také navrhuje obnovu starého ovocného sadu (viz. 

pořadové číslo 78)

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně může nastat, pokud v projektové 

dokumentaci nebude ponechán prostor pro její rozvoj nebo při realizaci územní rezervy pro 

bydlení, která je plánována na části plochy ovocného sadu.

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: navržená místní 

komunikace ústí na stávající místní komunikaci, která vede kolem Melčova statku do krajiny, 

viz. obrázek níže:
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5.1.2.4 Doprovodná zeleň místních a účelových komunikací

Doprovodná zeleň místní a účelové komunikace vedoucí do lokality samoty západně od 

obce – pořadové číslo 42

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní a účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, ukazatel směru ke kapličce na Chlumském vrchu

Stav: Místní a účelová komunikace vede z ulice Mariánská do lokality Samota západně od 

obce. Kategorii účelová komunikace má od hranic zastavěného území směrem do krajiny. Na 

účelovou komunikaci přiléhají plochy mimolesní zeleně (s pořadovými čísly 48 a 49) popsány 

níže v textu v kapitole Mimolesní zeleň. Místní komunikace v zastavěném území nemá 

souvislý vegetační doprovod. Pouze na křižovatce s místní komunikací vedoucí na Zelený vrch 

se nachází významná solitérní dřevina javoru (Acer platanoides). Na místní komunikaci 

navazují zelené pásy udržované jako trávník. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: zatravněné pásy navazující na 

místní a účelovou komunikaci mají funkci retenční.
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Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci místní komunikace se 

nachází jediná vzrostlá dřevina. Jedná se o významnou solitérní dřevinu javoru (Acer 

platanoides) v dobrém zdravotním stavu a s dobrou vitalitou se kterou je počítáno při 

plánování další výsadby v rámci zelených pásů podél účelové komunikace. 

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Plocha místní komunikace

vymezená územním plánem nabízí několik míst vhodných pro výsadbu stromů. Následující 

obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Počítá se s rozvojem zeleně v místech s dostatkem 

prostoru pro vegetační doprovod. V návaznosti na místní komunikaci především v její horní 

části je prostor pro výsadbu liniové zeleně. Kvůli existenci drátů vysokého napětí se počítá 

s výsadbou nižších dřevin např. starých odrůd ovocných dřevin.

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá z důvodu 

existence zelených pásů s šíří vhodnou pro založení vegetačního doprovodu. 

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: místní komunikace navazuje na účelovou 

komunikaci vedoucí do lokality samoty západně od obce a zároveň se kříží ještě 

v zastavěném území obci s další místní komunikací vedoucí do lokality Zelený vrch, viz. 

obrázek níže: 
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Účelová komunikace vedoucí k plánovanému parkovišti na západním okraji sídla Chlum 

svaté Maří – pořadové číslo 58

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička

Stav: účelová komunikace vede z křižovatky místních komunikací západně od obce k silnici III. 

třídy. Jedná se o nezpevněnou komunikaci bez vegetačního doprovodu, na kterou u silnice 

navazuje remízek mimolesní zeleně (viz. pořadové číslo 58). Na účelovou komunikaci 

navazují trvalé travní porosty. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: V současné době neplní 

komunikace žádné významnější ekologické funkce vyjma funkce retenční díky 

nezpevněnému povrchu komunikace.  
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Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Plocha účelové komunikace 

vymezená územním plánem nabízí potenciál pro výsadbu stromořadí domácích druhů 

listnatých dřevin. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Komunikace se uvažuje jako příchozí komunikace od 

plánovaného parkoviště ke klášteru v Chlumu svaté Maří. Parkoviště je plánováno v rámci 

ÚSSZ v ploše s pořadovým číslem 49 (viz. níže) a musí být prověřeno změnou č.1 územního 

plánu. Od tohoto parkoviště s kapacitou do deseti parkovacích míst by mohla vést 

reprezentativní účelová a místní komunikace ke klášteru na náměstí. Účelová komunikace 

může být doprovázena např. ořešáky (Juglans regia)

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá z důvodu 

existence zelených pásů s šíří vhodnou pro založení vegetačního doprovodu. Výsadba bude 

muset být projednána s vlastníky okolních pozemků. 

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: účelová komunikace navazuje na 

účelovou komunikaci vedoucí do lokality samoty západně od obce a zároveň se kříží ještě 

v zastavěném území obci s další místní komunikací vedoucí do lokality Zelený vrch, viz. 

obrázek níže:  
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Doprovodná zeleň místní a účelové komunikace vedoucí do lokality Zeleného vrchu po 

západním obvodu obce – pořadové číslo 44

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní a účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Místní a účelová komunikace vedou od zástavby přes významné vyhlídkové místo 

v Chlumu svaté Maří k Zelenému vrchu. V zástavbě je komunikace vedena jako místní, mimo 

zastavěné území jako účelová komunikace. Cesta prošla celkovou rekonstrukcí,  vegetační 

doprovod však chybí a to jak v zástavbě, tak v krajině.  Jedinou dřevinou navazující na 

komunikaci je významný vzrostlý akát (Robinia pseudoacacia).

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: V současné době neplní 

komunikace žádné významnější ekologické funkce, neboť je tvořena pouze zpevněným 

povrchem bez vegetačního doprovodu. 

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Plocha účelové a místní 

komunikace je vhodné doplnit o vegetační doprovod. Tomuto záměru nebrání žádné limity 

v území. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: Komunikace se plánuje doplnit o vegetační doprovod 

a to jak v zastavěném území, tak mimo zastavěné území obce. Vegetační doprovod mohou 
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tvořit významné domácí druhy dřevin např. (Tilia cordata) ve sponu, který zároveň umožní 

rozhled z významného vyhlídkového místa.

Možnost omezení rozvoje uliční zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá. Před 

výsadbou bude muset být určen pás zeleně, který bude vyjmut ze zemědělského 

obhospodařování ve prospěch posílení krajinných hodnot a biodiverzity území. Tento pás 

bude sloužit pouze pro rozvoj vegetačního doprovodu, případně pro instalaci drobného 

mobiliáře (lavička na významném vyhlídkovém místě).

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: účelová a místní komunikace propojuje 

zastavěné území s krajinou ve své hlavní trase na Zelený vrch odkud je možné pokračovat ke 

křižovatce lesních cest na Chlumském vrchu, viz. obrázek níže:

Doprovodná zeleň místní a účelové komunikace vedoucí do lokality svaté Studánky–

pořadové číslo 25

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní a účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš
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Stav: Místní a účelová komunikace vedou z ulice Zahradní do lokality Svaté Studánky. Na 

křižovatce místních komunikací v ulici Zahradní tvoří vegetační doprovod cesty dva vzrostlé 

smrky (Picea pungens). Níže po cestě se nachází staré javorové stromořadí. Od zatáčky ke 

studánce je účelová komunikace lemována lesním porostem a zarůstajícím trvalým travním 

porostem. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Vzrostlé jehličnany na 

křižovatce v ulici Zahradní jsou nepůvodními dřevinami a nevhodnými dřevinami v sídelní 

zelení. Jejich ekologická funkce však umožňuje pobyt a hnízdění drobným druhům živočichů. 

Současně mají také mikroklimatický účinek na své okolí. Javorové stromořadí níže tvoří 

vzrostlé staré dřeviny jejichž ekologický i krajinotvorný význam je značný. Lesní porost i 

zarůstající ttp plní také řadu ekologických funkcí. Především v ploše ttp se plánuje posílení 

biodiverzity prostřednictvím údržby, která zajistí větší rozmanitost trvalého travního porostu 

pro vegetaci a na ní vázané živočišné druhy (viz. pořadové číslo 26). 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: javorové stromořadí tvoří 

vzrostlé dřeviny dobrého zdravotního stavu i vitality s potřebou zdravotních a udržovacích 

řezů pro zajištění jejich bezpečnosti a prosperity. Navazující lesní porost  tvoří přechodový 

lem s vysokou druhovou diverzitou dřevin. Kromě hospodářských dřevin (Picea abies) se 

nachází také náletové dřeviny prostorově i věkově diferencované. 

Střety zájmů: Plocha místní a účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. 

Plocha je v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Následující 

obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje uliční zeleně: V ulici Zahradní se plánuje nahradit stávající jehličnany 

solitérním javorem, který bude charakterově navazovat na javorové stromořadí níže. 

Stávající javorové stromořadí se plánuje revitalizovat pomocí zdravotních a udržovacích řezů.  

V případě nutného kácení některých dřevin budou tyto nahrazeny výsadbou nových stejného 

druhového složení. Účelovou komunikaci bude níže doprovázet lesní porost a trvalý travní 
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porost na kterém je plánována pravidelná údržba z důvodu zachování biodiverzity (viz. 

pořadové číslo 26). Součástí účelové komunikace v místě javorového stromořadí a níže 

v návaznosti na lesní porost budou upravena stávající odpočinková místa. Bude obměněn 

stávající mobiliář (lavičky) a doplněna bude jednoduchá krajinná úprava.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá, naopak bude 

vyžadováno její usměrnění pro zachování krajinných hodnot v poutní lokalitě. Zeleň bude 

usměrňována tak, aby byl prostor pro rozvoj lučních biotopů. Nebude podporován další 

rozvoj náletové zeleně v rámci lučního porostu.

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: místní a účelová komunikace spojuje 

ulici Zahradní se svatou Studánkou a lesním porostem a řekou Ohří, viz. obrázek níže:

Doprovodná zeleň účelové komunikace vedoucí do lokality Dolina – pořadové číslo 151

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - účelová komunikace 

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru do lokality Dolina (smírčímu kříži a památnému 

stromu)

Stav: Účelová komunikace vede z ulice Školní do lokality Dolina. Účelová komunikace je 

tvořena úvozovou cestou lemovanou stromořadím nejednotného druhového složení. Cestu 

lemují dále zahrady a zarůstající travní porosty. Součástí cesty jsou drobné plochy mimolesní 
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zeleně vhodné pro vytvoření drobné krajinné úpravy. Podél cesty jsou územním plánem 

vymezeny rozvojové plochy k obnově zástavby. Za objektem Melčova statku tvoří 

doprovodnou zeleň komunikace mimolesní zeleň samostatně popsána pod pořadovým 

číslem 152.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: liniová zeleň podél účelové 

komunikace tvoří kostru ekologické stability území. Umožňuje kromě pobytu a hnízdění 

drobných druhů živočichů také funkci mikroklimatickou a krajinotvornou. Navazující plochy 

zarůstající náletovou zelení mají vlivem zanedbané údržby sníženou biodiverzitu, především 

z důvodu omezení rozvoje lučních biotopů (mezofilních a vlhkých trávníků), viz. pořadové 

čísla 95 a 124.  

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: stromořadí doprovázející 

úvozovou cestu je tvořeno duby (Quercus robur), břízami (Betula alba) a jírovcem (Aesculus 

hippocastanum) a lípami (Tilia cordata) v dospělém stadiu vývoje a dobrým zdravotním 

stavem. Doprovodná zeleň navazuje na lokální biocentrum vymezené v rámci navazujícího 

lučního porostu v prostoru mezi klášterní zahradou a cestou. 

Střety zájmů: Plocha účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. V rámci této plochy se 

předpokládá rozvoj doprovodné zeleně. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: Plánuje se zajištění péče o stávající stromořadí 

a péče o navazující luční biotopy v rámci vymezeného biocentra. V rámci cesty se plánují 

krajinné úpravy (viz. pořadové číslo 91 a 152).  

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá, naopak bude 

vyžadováno její usměrnění pro zachování krajinných hodnot v návaznosti na významné 

vycházkové místo v rámci poutní lokality. Zeleň bude usměrňována tak, aby byl prostor pro 
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obnovu stromořadí a rozvoj lučních biotopů. Nebude podporován další rozvoj náletové 

zeleně.

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: účelová komunikace 

spojuje ulici Školní s lokalitou Dolina a dále lesním porostem s rybníky, viz. obrázek níže:

Doprovodná zeleň účelové komunikace vedoucí z lokality Třešňovka do lokality Hřbitova –

pořadové číslo 97

Funkční využití v ÚP : 

 PV – veřejná prostranství   - místní komunikace 

 PV – veřejná prostranství  – účelová komunikace

 TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské stavby

 NP – plochy přírodní – vysoké  zeleně – izolační zeleň a doprovodná 

zeleň v krajině

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  PV – Veřejné prostranství

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, nová cesta
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Stav:  Jedná se o pěšinu, která není v celé své vzdálenosti vymezena územně plánovací 

dokumentací, ačkoli se jedná o významné pěší propojení zastavěného území obce se 

hřbitovem a je i v současné době takto využívána. Pěšina vede mezi fotbalovým hřištěm a 

mezí s mimolesní zelení ke hřbitovu. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: doprovodnou zeleň pěšiny 

tvoří liniová zeleň s vysázenými lípami a kaštany (Tilia cordata, Aesculus hippocastanum), 

kterou lemuje obecní úložiště biologického odpadu. Současné využití vytváří prostředí 

vhodné pro rozvoj různorodých mikroorganismů, hmyzu a brouků. Dospívající stromy a jejich 

podrost zároveň nabízejí hnízdní možnosti ptákům a dalším drobným druhům živočichů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vysázené stromořadí je 

založeno poměrně hustě a tvoří ho dospívající jedinci dobrého zdravotního stavu.

Střety zájmů: Plocha účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství, rozvojová plocha 

technické infrastruktury a plocha přírodní zeleně. Vymezení jiné než pro plochu veřejného 

prostranství (účelové komunikace) je ve střetu zájmů s požadavkem této Územní studie 

sídlení zeleně a proto je zároveň požadavkem na změnu územního plánu. Následující 

obrázek je výřezem z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: Účelová komunikace bude zanesena do změny 

č.1 územního plánu správního území obce Chlum svaté Maří a bude sloužit jako pěší 

propojení zastavěného území sídla se hřbitovem. Součástí účelové komunikace bude stávající 

zeleň, která se plánuje udržovat pomocí zdravotních a udržovacích řezů pro zajištění 

bezpečnosti dřevin. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny stejného druhové složení 

nebo budou dřeviny v případě hustého sponu prořezány.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně může nastat v případě, že územně 

plánovací dokumentace ponechá současné navrhované využití (plocha technické 

infrastruktury) v ploše mimolesní zeleně.

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: navržená obnova 

účelové komunikace propojí lokalitu třešňovky se hřbitovem, viz. obrázek níže. Součástí cesty 

jsou významné panoramatické pohledy na dominantu kláštera.  

Doprovodná zeleň místní komunikace vedoucí na Chlumský vrch – pořadové číslo 31

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -
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Stav:  Místní komunikace je lemována z jižní strany lesem a ze severní strany lučním 

porostem s liniovým pásem zeleně (Betula alba). Místní komunikace vede od zastavěného 

území obce Chlum svaté Maří ke kapličce na Chlumském vrchu.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: lesní porost je v dospělém 

stadiu vývoje a je útočištěm mnoha druhů živočichů. Extenzivně udržovaný travní porost je 

stanovištěm mnoha rostlinných druhů a je na něm mapován biotop mezofilních ovsíkových 

luk T1.1. Mimolesní zeleň na lučním porostu je náletového charakteru a vytváří vegetační 

doprovod cesty.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: lesní porost je v dospělém 

stadiu vývoje. Jedná se o hospodářský les s hlavní hospodářskou dřevinou borovice lesní 

(Pinus silvestris). V podrostu se nacházejí mladé náletové listnaté dřeviny. Březový porost na 

lučním porostu je také v dospělém stadiu vývoje. Jedná se o poměrně hustě založený porost 

v dobrém zdravotním stavu.

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. V rámci této plochy se 

předpokládá rozvoj doprovodné zeleně. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: Vegetační doprovod místní komunikace se 

plánuje dále rozvíjet. Doprovodná zeleň bude doprovázet celou severní stranu komunikace. 

Plánuje se výsadba dubů, která postupně nahradí také stávající březové stromořadí. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá. Nová liniová 

zeleň bude založena v ploše veřejného prostranství, které nabízí dostatek prostoru pro 

vegetační doprovod a není v rozporu s hlavním využitím plochy veřejného prostranství. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Zelený vrch v obci Chlum svaté Maří s kapličkou na Chlumském vrchu. Od kapličky vedou 

účelové lesní komunikace do Kacéřova a Horních Pochlovic. 
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Doprovodná zeleň místní komunikace vedoucí do staré třešňovky – pořadové číslo 60

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav:  Místní nezpevněná komunikace vede od silnice III. třídy do třešňovky a je lemována 

zahradami a ttp. Vzrostlá zeleň není zastoupena.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace 

s navazujícími zahradami a ttp plní především funkci retenční.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň není zastoupena

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. V rámci této plochy se 

předpokládá rozvoj doprovodné zeleně. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci místní komunikace se navrhuje 

především úprava povrchů a zachování jeho polopropustné funkce. Nepředpokládá se 

zakládání zeleně. Součástí úprav komunikace budou také povrchové žlaby pro odvod 
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dešťových vod. Zeleň bude zakládána především v rámci navazujících pozemků. Rozvojové 

plochy pro bydlení budou na veřejný prostor místní komunikace navazovat prostřednictvím 

vhodného oplocení, typů povrchů příjezdových komunikací do objektů a zelení v rámci 

zahrad. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Nepředpokládá se rozvoj zeleně v rámci plochy místní 

komunikace. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Školní s Třešňovkou a lokalitou Dolina, viz. obrázek k rozvojové ploše 98.

Doprovodná zeleň místní komunikace propojující ulici Školní s ulicí Mariánská – pořadové 

číslo 61

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru

Stav:  Místní nezpevněná komunikace propojující ulici Školní s ulicí Mariánská tvoří zpevněný 

povrch s jednostranným úzkým pásem trávníku na který navazuje vysoký betonový plot.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace bez 

vegetace neplní žádné ekologické funkce 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň není zastoupena

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Z důvodu úzkého profilu 

místní komunikace se nepředpokládá rozvoj vzrostlé zeleně. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu. 
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Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci místní komunikace se navrhuje 

především řešit odvod dešťových vod a jejich částečné zasakování do přilehlého pásu zeleně.

Podél vysokého plotu se nabízí výsadba popínavých trvalek (např. růže).

Možnost omezení rozvoje zeleně: Bude vyžadováno zachování pásu trávníku na okraji místní 

komunikace pro vsak dešťových vod.

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Školní s ulicí Mariánská. Z obou těchto ulic je po síťi místních komunikací přístupné 

nezastavěné území.

Doprovodná zeleň místní komunikace propojující ulici Školní s ulicí Mariánská podél 

obecního parku – pořadové číslo 62

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -
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Stav:  Místní zpevněná komunikace propojující ulici Školní s ulicí Mariánská je obklopena 

navazujícími plochami zeleně (obecním parkem – pořadové číslo 38, parkem s pořadovým

číslem 39) a zástavbou. V rámci místní komunikace není zeleň zastoupena. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: zpevněná komunikace bez 

vegetace neplní žádné ekologické funkce 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň není zastoupena

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Z důvodu existence ploch 

zeleně v návaznosti na místní komunikace se nenavrhuje doprovodná zeleň komunikace. 

Obrázek níže je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci místní komunikace se požaduje řešit 

soustředěný odvod dešťové vody povrchovými kanálky nebo kanalizací.  Vegetační úpravy 

jsou navrženy v rámci ploch veřejné zeleně (viz. pořadové číslo 38 a 39).

Možnost omezení rozvoje zeleně: v rámci místní komunikace není navrhována žádná zeleň.

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Školní s ulicí Mariánská. Z obou těchto ulic je po síťi místních komunikací přístupné 

nezastavěné území.

Doprovodná zeleň místní komunikace propojující obecní park s ulicí Mariánská– pořadové 

číslo 63

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - místní komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -
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Stav:  Místní nezpevněná komunikace propojující ulici Školní s ulicí Mariánská je obklopena 

navazující plochou zeleně určenou pro zástavbu (viz. pořadové číslo 176) a zástavbou se  

zahradami . Mezi zástavbou a místní komunikací je zastoupen úzký pás trávníku.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace 

s pásem trávníku plní především funkci retenční

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň není zastoupena

Střety zájmů: Plocha místní komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je 

v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Z důvodu úzkého profilu 

komunikace se nenavrhuje žádná doprovodná zeleň. Obrázek níže je výřezem z územního 

plánu:
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Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci místní komunikace se požaduje 

ponechat polopropustný povrch s úzkým pásem trávníku. V rámci nové i stávající zástavby 

bude požadováno vhodné oplocení (např. plaňkové ploty). Nebudou povolovány vysoké 

neprůhledné ploty. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: v rámci místní komunikace není navrhována žádná zeleň. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

obecní park s ulicí Mariánská. Z obou těchto ulic je po síťi místních komunikací přístupné 

nezastavěné území.

Doprovodná zeleň účelové komunikace propojující ulici Hornickou s ulicí Mariánskou –

pořadové číslo 65

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -

Stav:  Účelová nezpevněná komunikace propojující ulici Hornickou s ulicí Mariánskou je 

vedena mezi zahradami rodinných domů. Účelovou komunikaci tvoří pás cesty porostlý 

trávou ohraničený oplocenými zahradami. Součástí cesty je jeden vzrostlý strom (Betula 

alba).Vzrostlá vegetace se dále nachází v zahradách rodinných domů. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace 

s pásem trávníku plní především funkci retenční, vzrostlá zeleň pak funkci mikroklimatickou a 

biologickou.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlou zeleň tvoří jeden 

jedinec břízy (Betula alba) v dobrém zdravotním stavu. 
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Střety zájmů: Plocha účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci účelové komunikace se požaduje 

ponechat propustný trávníkový povrch a cestu využívat především jako pěší průchod. Mezi 

cestou a oplocením se nachází pruh trávníku, který je navržen pouze k pravidelné údržbě a 

výsadbě jednoho nebo dvou nízkokmenných nebo středněkmenných ovocných dřevin (z 

důvodu existence drátů vysokého napětí). V rámci okolních zahrad bude vyžadováno při 

rekonstrukci ponechat stávající typ oplocení (dřevěný plaňkový plot). 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Rozvoj zeleně omezuje nadzemní distribuční vedení 

elektrické energie. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Hornickou s ulicí Mariánskou ze které je dobře dostupný Chlumský vrch s vyhlídkou a 

kapličkou.

Doprovodná zeleň účelové komunikace propojující ulici Hornickou s lokalitou samoty 

západně od obce – pořadové číslo 66

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -
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Stav:  Účelová nezpevněná komunikace propojující ulici Hornickou s lokalitou samoty 

západně od obce je podél plotu ohraničující zahrady rodinných domů porostlá náletovou 

zelení. Z druhé strany sousedí cesta s hospodářskými loukami.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: nezpevněná komunikace 

s pásem trávníku plní především funkci retenční, vzrostlá zeleň pak funkci mikroklimatickou a 

biologickou.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň není souvislá a je 

spontánně vytvořena v návaznosti na oplocení jedné neudržované zahrady. Jedná se o 

sukcesní liniový porost hustého sponu a pestrého druhového složení. 

Střety zájmů: Plocha účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je v Územním plánu vymezena jako plocha veřejného prostranství. Obrázek níže je výřezem 

z územního plánu:
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Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci účelové komunikace se požaduje 

ponechat propustný trávníkový povrch a cestu využívat především jako pěší průchod. 

Požaduje se v případě rekonstrukce obnova původního oplocení (plaňkový dřevěný plot). 

Výsadba se navrhuje v návaznosti na hospodářskou louku. Plánovaná výsadba budou tvořit 

významné dřeviny (např. dub). 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se z důvodu dostatečného profilu 

účelové komunikace a navazující plochy trvalého travního porostu nepředpokládá.  

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: místní komunikace spojuje 

ulici Hornickou s lokalitou samoty umístěné západně od obce.

Další účelové komunikace – přístupové komunikace k objektům pro bydlení – pořadové 

číslo 67

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - účelová komunikace

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -

Stav:  Účelová zpevněné i nezpevněné komunikace sloužící výhradně jako příjezdy 

k objektům. Zastoupení zeleně je individuální pro každou plochu.

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: V rámci příjezdů budou ošetřeny stávající 

vzrostlé stromy a ponechán pás zeleně s retenční funkcí. Povrch bude měněn na 

polopropustný. Požadavky na zeleň nejsou stanoveny. 

5.1.2.4 Navržené účelové komunikace v rámci ÚSSZ

Doprovodná zeleň navržené účelové komunikace vedoucí z lokality Samoty do lokality 

lesních rybníčků– pořadové číslo 168

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: PV – Veřejné prostranství

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: nová cesta, ukazatel směru, lavička

Stav:  ÚSSZ navrhuje vymezit v rámci změny č.1 územního plánu správního území obce 

Chlum svaté Maří novou účelovou komunikaci. Novou účelovou komunikaci se plánuje vést z 

lokality Samoty u Dasnické silnice přes trvalý travní porost k lokalitě lesních rybníků, viz. 

obrázek níže (návrh vedení účelové komunikace je zobrazeno červenou čárou):
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Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Navržená komunikace 

povede přes remízek náletové mimolesní zeleně vzniklým na ploše neudržovaného travního 

porostu. Dále je vedena po trvalém travním porostu do lesního porostu, kde křižuje lokální 

biokoridor.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: remízek mimolesní zeleně je 

tvořen náletovými dřevinami různého věkového složení, které samovolně vznikly na 

neudržovaném trvalém travním porostu. Lesní porost u lesních rybníků je na okraji tvořen 

smíšenými dřevinami (listnaté a jehličnaté dřeviny) a pozdějí přechází ve smrkový les. Jedná 

se o hospodářský les. 

Střety zájmů: Plocha navrhované komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. 

Komunikace bude posouzena z hlediska záborů ZPF v rámci změny č.1 územního plánu. 

Křížením s lokálním biokoridorem Územního systému ekologické stability (ÚSES) nebude 

narušeno jeho hlavní využití. Křížení s liniovými účelovými komunikacemi není v rozporu 

s ochranou těchto prvků.

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: Vegetační doprovod cesty se předpokládá. 

Navrhuje se založení jednostranného dubového stromořadí. Součástí cesty budou také 

protierozní opatření zabraňující smyvu půdy při přívalových nebo dlouhotrvajících deštích. 

Možnost propojení účelové komunikace s nezastavěným územím: navrhovaná účelová 

komunikace je základem pro vytvoření okružní trasy vedoucí od kláštera přes lokalitu Dolina 

a lesní rybníčky k Dasnické silnici, viz. obrázek níže:
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5.1.2.5 Navržené účelové komunikace v rámci Územního plánu

Navržená účelová komunikace v rámci schváleného územního plánu jako průchod ke svaté 

Studánce z ulice Vítězlava Nezvala – pořadové číslo 29

Funkční využití v ÚP : PV – veřejná prostranství  - účelová komunikace – rozvojová plocha PV 

– Z42

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru, lavička

Stav: Účelová komunikace vede z ulice Vítězlava Nezvala ke svaté Studánce. Průchod od 

silnice je veden mezi zahradami. Vegetační doprovod tvoří dvě lípa (Tilia cordata) navazující 

na oplocení soukromých zahrad. Dále je účelová komunikace vedena po druhově bohatém 

travním porostu. Cesta na něm není katastrálně vymezena a tvoří ji pouze vyšlapaná pěšina. 

Územní plán navrhuje katastrální vymezení cesty a její vytyčení v terénu. U svaté Studánky 

navazuje pěšina na mez a zarůstající travní porost odkud je vedena cesta ke kapličce a 

studánkám. Tento úsek cesty také není součástí katastru nemovitostí ani územního plánu. 



91

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Mez navazující na kapličku se 

studánkou plní některé ekologické funkce. Umožňuje především hnízdění a pobyt mnoha 

druhům živočichů. Má také retenční a protierozní funkci. Potlačena je však biodiverzita 

zarůstajícího neobhospodařovaného lučního porostu (viz. pořadové číslo 26). 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Lipové stromy navazující na ulici 

Vítězlava Nezvala jsou vzrostlé dřeviny s dobrým zdravotním stavem a vysokou estetickou 

hodnotou. Mimolesní zeleň navazující na pěšinu jsou tvořeny dospělými jedinci javorů 

účelově vysazenými jako součást krajinné úpravy v okolí Studánky. Další dřeviny jsou 

náletového charakteru v různém stadiu vývoje. 

Střety zájmů: Plocha účelové komunikace není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha 

je v Územním plánu vymezena jako rozvojová plocha veřejného prostranství. Její vymezení 

není úplné a plánuje se proto její dovymezení v rámci změny č.1 ÚP včetně zajištění 

návaznosti na stávající účelovou komunikaci.  Následující obrázek je výřezem z územního 

plánu:

Možnost dalšího rozvoje doprovodné zeleně: Plánuje se zajištění péče o stávající lipové 

stromy mezi zahradami. Pěšina v rámci udržovaného travního porostu bude vymezena 

patníky a bude bez vegetačního doprovodu. V rámci mimolesní zeleně bude ošetřena lipová

alej a její okolí bude vyčištěno od náletových dřevin. V rámci krajinné úpravy bude také 

zajištěna údržba trvalého travního porostu (viz. pořadové číslo 26). 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá, naopak bude 

vyžadováno její usměrnění pro zachování krajinných hodnot v návaznosti na významné 

vycházkové místo v rámci poutní lokality. Zeleň bude usměrňována tak, aby byl prostor pro 

obnovu stromořadí a rozvoj lučních biotopů. Nebude podporován další rozvoj náletové 

zeleně.

Možnost propojení silnice s nezastavěným územím: účelová komunikace spojuje ulici 

Vítězlava Nezvala se svatou Studánkou a lesním porostem a řekou Ohří, viz. obrázek níže:
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5.1.3 PLOCHY	PŘÍRODNÍ	– MIMOLESNÍ	ZELEŇ	(NP)

Plocha na okraji Lítovické výsypky - pořadové číslo 11

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Jedná se o pás vysoké zeleně na hranici správního území obce, na kterou z jedné strany 

navazuje rozvojová plocha pro bydlení (k.ú. Chlum svaté Maří) ve fázi přípravy a z další strany 

Lítovecká výsypka (k.ú. Lítov). Druhové složení zeleně představuje směs listnatých dřevin 

domácího původu s převažující břízou (Betula alba).  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: plocha mimolesní zeleně plní 

významné ekologické funkce na přechodu rekultivované plochy Lítovecké výsypky a 

zastavěným územím obce Chlum svaté Maří. Kromě funkcí mikroklimatických a retenčních 

plní také významnou funkci z hlediska možnosti pobytu drobných i vyšších druhů živočichů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Přítomnost pionýrských 

vzrostlých stromů domácího původu dává dobré předpoklady pro další sukcesní rozvoj 

dřevin domácího původu. Jelikož se plocha nachází na okraji rekultivované Lítovecké 
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výsypky, která je typická vysoce kyselým prostředím, je možné, že další sukcesní rozvoj bude 

tímto kyselým prostředím limitován. 

Střety zájmů: Plocha parku je ve střetu zájmů s limity využití území. V ploše mimolesní zeleně 

se plánuje další koridor vedení vysokého napětí 110 kV, který znemožňuje další rozvoj zeleně 

a po realizaci dojde v rámci ochranného pásma k jejímu vykácení. Plocha je v souladu 

s funkčním vymezením v Územním plánu, viz. obrázek níže:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Další rozvoj zeleně se vzhledem k realizaci vedení vysokého 

napětí nepředpokládá. Po stanovení ochranného pásma se navrhuje vymezit nový pás 

zeleně, který bude mít ochrannou funkci vůči nově plánované zástavbě. Nová plocha zeleně 

vznikne pravděpodobně v návaznosti na plánovanou místní komunikaci ve formě stromořadí. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: K omezení rozvoje parku dojde při realizaci plánovaného 

vedení vysokého napětí. V rámci realizace i následné dlouhodobé údržby budou vzrostlé 

dřeviny v ochranném pásmu vedení likvidovány. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: v současné době je plocha zeleně 

oddělujícím prvkem mezi sídlem Chlum svaté Maří a rekultivovanou Lítoveckou výsypkou. 

V rámci rekultivace byla vyznačena zelená turistická trasa vedoucí přes Habartov do Oloví.

Neznačenou cestou po západním okraji vodní plochy je možné dostat se do Lítova. Obě trasy 

jsou zakresleny na obrázku níže. Se sídlem je plocha zeleně propojena v současné době 

prostřednictvím ulice Mírová. Uliční zeleň je v ní zastoupena pouze úzkými pásy trávníků. Po 

realizaci rozvojové plochy bydlení bude zeleň navazovat na novou místní komunikaci 

obsluhující objekty v rámci plánované rozvojové lokality. ÚSSZ navrhuje tuto místní 

komunikaci protáhnout až k ulici Hornická v rámci změny č.1 územního plánu (viz. pořadové 

číslo 171). V případě realizace vysokého vedení se navrhuje v rámci Změny č.1 vymezit 

novou plochu mimolesní zeleně navazující z vnější strany na plánovanou místní komunikaci.
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Mez vedoucí jižně od hřiště a hřbitova - pořadové číslo 82

Funkční využití v ÚP : 

 NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná 

zeleň v krajině

 TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské stavby – rozvojová 

plocha Z12

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Jedná se o mez oddělující trvalý travní porost od orné půdy. Kromě funkce organizační 

má pás zeleně také funkci protierozní, ekologickou a estetickou. Podél meze se nachází 

pěšina vedoucí ke hřbitovu. Možnost průhledů na klášter a propojení obce s hřbitovem dává 

předpoklad pro vymezení účelové komunikace v územním plánu. Ten však navrhuje na části 

plochy účelové komunikace a meze plochu pro ukládání biologického odpadu. Toto řešení se 

navrhuje v rámci Změny č.1 zrevidovat a v návaznosti na mez vymezit plochu veřejného 

prostranství – účelové komunikace.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: plocha meze se vzrostlými 

dospělými jedinci domácích druhů listnatých dřevin je významná z hlediska plnění 
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rozmanitých ekologických funkcí. Meze a vzrostlá zeleň v krajině obecně podporují 

biodiverzitu území, zároveň mají funkci půdoochrannou, mikroklimatickou, retenční a 

hygienickou. Dále má zeleň význam krajinotvorný a rekreační. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Přítomnost dospělých jedinců 

listnatých dřevin (Tilia cordata, Aesculus hippocastanum) v dobrém zdravotním stavu na 

hranici orné půdy a trvalého travního porostu je předpokladem pro pobyt a hnízdění mnoha 

druhů drobných živočichů a hmyzu. Biologickou hodnotu meze dále posiluje její napojení na 

starý třešňový sad. 

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu zájmů s limity využití území. V části plochy

mimolesní zeleně se plánuje platným územním plánem plocha pro obecní kompostárnu, viz. 

obrázek níže:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Další rozvoj zeleně se v ploše nenavrhuje. Zachován bude 

současný stav. V rámci meze bude muset, kvůli hustému sponu, dojít k prořezání některých 

dřevin. Zbylé dřeviny budou ošetřeny pomocí zdravotních a výchovných řezů. USSZ navrhuje 

obnovu účelové komunikace vedoucí od třešňovky ke hřbitovu (viz. pořadové číslo 97)

Možnost omezení rozvoje parku: K omezení rozvoje meze může dojít při realizaci současného 

navrhovaného funkčního využití v rámci územního plánu, který plánuje na části plochy 

zeleně obecní kompostárnu. Toto řešení navrhuje USSZ v rámci Změny č.1  ÚP zrevidovat a 

navrhnout řešení doporučené v rámci USSZ.

Možnost propojení zeleně se zastavěným územím: plocha zeleně je dobře dostupná ze sídla 

po účelové komunikaci vedoucí od třešňovky ke hřbitovu a dále po účelové komunikaci 

z lokality Dolina, viz. obrázek níže: 
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Meze vedoucí po vrstevnici severně od klášterní zahrady - pořadové číslo 116

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Ve svahu sever od klášterní zahrady jsou plošky mezí, které se vlivem zanedbané 

údržby navazujících zemědělských pozemků rozšířili a vytváří neuspořádanou plochu 

mimolesní zeleně. Územní plán navrhuje v návaznosti na plošky mimolesní zeleně založení 

trvalého travního porostu a tím obnovu kulturní krajiny v návaznosti na klášter, barokní 

zahradu a staré třešňové sady. Současný zanedbaný stav lokality zastiňuje průhledy na 

klášter z významné účelové komunikace vedoucí z ulice Školní přes staré třešňové sady k 

hřišti a hřbitovu. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: současná plocha mimolesní 

zeleně má ekologický význam především z hlediska mikroklimatického, hygienického, 

retenčního a také z hlediska umožnění pobytu a hnízdění drobných i vyšších živočichů. Dříve 

plnila také funkci protierozní.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V druhovém složení remízu se 

nachází směs dřevin různého vývojového stadia i druhového složení. Plocha vytváří proto 
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věkově i výškově diferencovaný porost, který je zároveň součástí systému ÚSES. V ploše je 

vymezeno lokální biocentrum. 

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu zájmů s limity využití území. V části plochy 

současné mimolesní zeleně se plánuje platným územním plánem založení ovocného sadu

(viz. obrázek níže), čímž návrh územního plánu sleduje obnovu kulturní rozmanité krajiny

v návaznosti na kulturně a historické významné sídlo. USSZ navrhuje v návaznosti na meze 

zřízení druhově bohatého trávníku (viz. pořadové číslo115) , který podpoří biodiverzitu 

plochy a zajistí funkčnost lokálního biocentra.

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Rozvoj plochy se plánuje z hlediska obnovy původních 

dispozic krajinotvorného uspořádání. Mimolesní zeleň bude redukována pouze do ploch 

mezí a obnovena bude zemědělská kultura – trvalý travní porost. Vznikne druhově bohatá 

plocha druhově bohatého trávníku přecházejícího do mezí a staré třešňovky. Částečně dle 

návrhu ÚP bude obnovena účelová komunikace z ulice Školní.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Zeleň se plánuje usměrnit pouze do ploch s funkčním 

využitím přírodní zeleně vymezených územním plánem. Usměrněním rozvoje zeleně bude 

posílena biodiverzita plochy v rámci plochy ÚSES i její estetická hodnota v návaznosti na 

historicky a kulturně významné sídlo.

Možnost propojení zeleně se zastavěným územím: Plánovaná obnova kulturní zeleně 

s krajinotvorným účinkem bude propojena se sídlem prostřednictvím stávajících účelových 

komunikací a to z ulice Školní a také z lokality Doliny, viz. obrázek níže:
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Drobné plochy mimolesní zeleně v lokalitě Dolina - pořadové číslo 91

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: ZV – Veřejná zeleň

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: instalace kulturního artefaktu (bývalé kapličky, kříže, apod), lavička

Stav: U účelové komunikace vedoucí do lokality Dolina se nachází v návaznosti na plochu 

trvalého travního porostu plocha zeleně, která pravděpodobně dříve měla kulturně 

historický význam a byla v rámci ní instalována drobná kulturní hodnota (kaplička, křížek 

nebo jen drobná krajinná úprava). Dnes je v rámci plochy vzrostlá zeleň bez přídavného 

kulturního významu, která splývá se sukcesní vegetací vytvořenou v ploše lučních porostů

navazující na klášterní zahradu a účelovou komunikaci (NZs)

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: současná plocha mimolesní 

zeleně je tvořena vzrostlou zelení, která je navázána na další plochy zeleně a vytváří tak 

podmínky vhodné pro hnízdění a pobyt drobných i vyšších druhů živočichů. Biodiverzita 

lokality je však značně ochuzena vlivem zanedbané údržby o tradičně obhospodařované luční 

porosty s plochami zeleně, které vytvářeli mozaiku kulturní krajiny.
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Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V druhovém složení převládají 

dospělé listnaté druhy dřevin, které jsou vlivem zanedbané údržby obohacené o patro 

nižších dřevin v raném stadiu vývoje. Zdravotní stav stromů posoudí dendrologický průzkum.   

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu zájmů s limity využití území. Plochy plynule 

navazují na plochu zarůstajícího travního porostu, který se plánuje Územním plánem

k založení ovocného sadu a ÚSSZ navrhuje jeho navrácení do režimu ttp a louku využívat 

v souladu s doporučenými managementovými opatřeními v rámci mapovaného biotopu 

mezofilních ovsíkových luk (viz. pořadové číslo 115). Plochy mimolesní zeleně jsou součástí 

lokálního biocentra i navazující zarůstající louky jsou součástí lokálního biocentra. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: V rámci změny č.1 budou plochy mimolesní zeleně zařazeny 

do funkčního využití veřejné zeleně. Stávající porost bude revitalizován a jeho součástí bude 

instalace drobné kulturní hodnoty (křížek, kaplička, apod.) a lavičky. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: V rámci změny č.1 budou plochy navrhované pro veřejnou 

zeleň vyjmuty z lokálního biocentra nebo budou nastaveny vhodné regulativy umožňující 

využití části plochy pro veřejnou zeleň. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným územím: Plochy zeleně jsou propojené jak se 

zastavěným územím tak s volnou krajinou prostřednictvím účelových komunikací, viz. 

obrázek níže:
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Mez doprovázející účelovou komunikaci z lokality Dolina ke smírčímu kříži – pořadové číslo 

152

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička

Stav: U účelové komunikace vedoucí z lokality Dolina ke smírčímu kříži se nachází nesouvislý 

pás vysoké mimolesní zeleně bohatého druhového složení. V druhové skladbě jsou 

zastoupeny břízy (Betula alba) Javory (Acer platanoides) a další. Pás zeleně má proměnlivou 

šíři. V širších partiích se nabízí instalace drobného mobiliáře umožňující poutníkům 

odpočinek na cestě, případně také drobných kulturních artefaktů. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: liniová plocha vysoké zeleně 

má ekostabilizační funkci mezi rozlehlými zemědělskými pozemky chudých z hlediska 

biodiverzity. Vysoká zeleň umožňuje úkryt a hnízdění především drobným druhům živočichů. 

Plní však také funkci krajinotvornou, estetickou, mikroklimatickou, hygienickou a retenční. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V druhovém složení převládají 

dospělé listnaté druhy dřevin, které jsou obohacené o patro nižších dřevin v raném stadiu 

vývoje a keřových skupin. Zdravotní stav stromů je dobrý.   
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Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu zájmů s limity využití území a je v souladu 

s funkčním využitím v rámci územně plánovací dokumentace (viz. obrázek níže). Plocha

navazuje na účelovou komunikaci a tvoří její vegetační doprovod. V lokalitě u smírčího kříže 

je veden koridor pro plánované nové vedení vysokého napětí 110 kV. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Rozvoj mimolesní zeleně se plánuje především v částech 

s chybějící vzrostlou zelení, které budou dosázeny dřevinami vhodné druhové skladby 

odpovídající skladbě stávajících dřevin. V místech, kde je pás zeleně vhodně rozšířen se 

plánuje vytvoření drobné krajinné kompozice s jednoduchým mobiliářem pro odpočinek. Na 

křižovatce s účelovou komunikací vedoucí k rybníkům bude vytvořena jednoduchá krajinná 

úprava s výsadbou významné listnaté dřeviny (např. Tilia cordata) kam bude případně 

instalována také drobná kulturní hodnota (křížek, kaplička) s keřem (např. Rosa canina)

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá, neboť je 

v souladu s funkčním využitím stanoveným v rámci platného územního plánu. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným územím: Plochy zeleně jsou propojené jak se 

zastavěným územím tak s volnou krajinou prostřednictvím účelových komunikací, viz. 

obrázek níže:
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Remízek s mimolesní zelení u lokality Studánka a zarůstající ttp - pořadové číslo 27

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: NZs – plochy zemědělské –

soukromé a vyhrazené

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Stav: přístupová účelová komunikace ke Studánce je doprovázena zarůstajícím ttp a 

remízkem mimolesní zeleně, který je zároveň interakčním prvkem v systému ÚSES. Plocha 

remízu je složena ze skupiny stromů bohatého druhového složení, který se dále rozšiřuje do 

neudržovaných ploch ttp. V druhovém složení převládají Třešeň ptačí (Prunus avium) a Břízy 

(Betula alba) a keřové patro.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň je významná z hlediska 

plnění ekologických funkcí, neboť je přechodem mezi zemědělskou a lesní krajinou. 

Biodiverzita lokality je však nižší vlivem zanedbané údržby sousedních lučních porostů, které 

také postupně zarůstají mimolesní zelení. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin

odpovídá druhovému složení mezí, ve kterých je obyčejně zastoupena třešeň ptačí (Prunus 

avium), bříza (Betula alba) a keřové patro. Bylinné složení lučního porostu je omezeno pouze 

na několik bylinných druhů vlivem zanedbané údržby. Cílový stav lučního porostu by měl 

odpovídat mapovanému biotopu T1.1.. 

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu zájmů s limity využití území a je v souladu 

s funkčním využitím v rámci územně plánovací dokumentace (viz. obrázek níže). V ploše 

remízku se plánuje založení ovocného sadu. Navrhovaná plocha ovocného sadu nebude 

v zásadním konfliktu s interakčním prvkem. Plocha zeleně se nevhodně rozšiřuje také do 

zemědělských pozemků – trvalých travních porostů, které územní plán plánuje pro rozvoj 

ovocných sadů. V rámci změny č.1 bude požadována změna funkčního využití na ttp. Ovocný 
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sad není perspektivní v návaznosti na vzrostlý les, který by mu stínil. V návaznosti na remíz se 

nachází vedení vysokého napětí, proto se předpokládá i do budoucna redukce vzrostlejších 

dřevin. Také proto se založení ovocného sadu jeví jako ideální řešení využití této části zeleně. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Remízek se plánuje založit jako ovocný sad se starými 

odrůdami ovocných dřevin. Navazující pozemky budou udržovány jako trvalé travní porosty

s cílovým mapovaným biotopem T1.1. Účelová komunikace vedoucí ke studánce by měla být 

tedy od severu ohraničená trvalým travním porostem a z jihu lesním porostem.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Návrh ÚSSZ  se plánuje dát do souladu s územním plánem 

v rámci změny č.1. Bude vyžadováno, aby současná plocha mimolesní zeleně (NP) byla 

návrhovou rozvojovou zemědělskou plochou (NZs), která umožňuje zakládání ovocných 

sadů. Tato plocha je uvažována jižně od remízku, ale z důvodu blízkosti lesního porostu, 

který by ovocnému sadu stínil, se navrhuje tuto návrhovou plochu posunout do plochy 

současné mimolesní zeleně (NP) a stávající rozvojovou plochu (NZs) vrátit do funkčního 

využití zemědělských ploch – trvalých travních porostů (NZp). 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plochy zeleně jsou 

propojené jak se zastavěným územím tak s volnou krajinou prostřednictvím účelové 

komunikace spojující sídlo se svatou Studánkou a dále cyklostezkou vedoucí podél řeky Ohře, 

viz. obrázek níže:
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Plocha mimolesní zeleně u dětského hřiště - pořadové číslo 8

Funkční využití v ÚP : ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru v sídle

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: lavička, krajinný prvek (např. jednoduchá houpačka zavěšená lany na 

okolních stromech orientovaná směrem do vyhlídkového místa)

Stav: remízek se nachází na významném vyhlídkovém místě a v návaznosti na náměstí a 

volnou plochu využívanou pro pouťové atrakce v době konání poutě a zároveň lemuje 

účelovou komunikaci vedoucí k bývalé rozhledně a ke kapličce na Chlumském vrchu. 

Charakter jeho umístění mu dává předpoklad pro plnění funkce lesoparku spojující náměstí 

se Zeleným a Chlumským vrchem, na kterém je umístěná duchovně významná kaplička 

Navštívení Panny Marie. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň plní významnou 

ekologickou funkci na přechodu zastavěného území a krajiny. Kromě možnosti úkrytu i 

hnízdění drobných druhů živočichů, má také významnou funkci rekreační a pobytovou, 

mikroklimatickou, retenční a hygienickou. 
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Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je

složeno převážně z dospělých jedinců domácích druhů listnatých dřevin, především břízy 

(Betula alba). Porost není věkově ani prostorově diferencován. V podrostu je udržovaný 

trávník.   

Střety zájmů: Plocha remízku je součástí zastavěného území a navazuje na rozsáhlou 

rozvojovou lokalitu pro bydlení, občanského a dopravního vybavení. V této pohledově 

exponované lokalitě navrhuje USSZ pro rozvojové plochy z územního plánu vytvořit územní 

studii, která bude řešit uspořádání vůči stávajícímu sídlu, zeleni a krajině. Plocha zeleně je 

v souladu s funkčním využitím v rámci územně plánovací dokumentace (viz. obrázek níže). 

Plocha zeleně je vymezena jako interakční prvek Územního systému ekologické stability. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Remízek se plánuje rozvíjet jako březový háj. Plánuje se 

ponechání. V rámci lesoparku by mohlo vzniknout na vhodném místě (s výhledem na 

náměstí a do krajiny) odpočinkové místo s drobným mobiliářem a krajinným prvkem (např. 

jednoduchá houpačka zavěšená lany na okolních stromech orientována směrem do 

vyhlídkového místa). Zeleň se navrhuje zařadit do II. intenzitní třídy údržby.  

Možnost omezení rozvoje zeleně: Záměr rozvoje březového háje s rekreačním využitím je 

v souladu se stanoveným funkčním využitím v rámci územního plánu. V rámci interakčního 

prvku budou upraveny regulativy tak, aby bylo možné jeho rekreační využití.

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plochy zeleně jsou 

propojené jak se zastavěným územím tak s volnou krajinou prostřednictvím účelových a 

místních komunikací, viz. obrázek níže:
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Plocha mimolesní zeleně jako doprovodné zeleně účelové komunikace vedoucí do 

Kacéřova - pořadové číslo 131

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: ukazatel směru

Stav: liniová zeleň se nachází podél účelové komunikace vedoucí z Chlumu do Kacéřova. 

Jedná se o vzrostlé dřeviny náletového charakteru v různém stupni vývoje. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň plní významnou 

ekologickou funkci na přechodu zastavěného území a krajiny. Kromě možnosti úkrytu i 

hnízdění drobných druhů živočichů, má také funkci krajinotvornou, mikroklimatickou, 

retenční a hygienickou. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je 

složeno převážně z dospělých jedinců domácích druhů listnatých dřevin, především břízy 
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(Betula alba). Porost je věkově i prostorově diferencován. V podrostu se nachází bylinný lem 

s občas se vyskytujícími keři.   

Střety zájmů: Plocha remízku není ve střetu zájmu s limity využití území a je v souladu 

s funkčním využitím v rámci územně plánovací dokumentace (viz. obrázek níže). Plocha 

zeleně je vedena jako interakční prvek v rámci vymezení systému ÚSES.

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Remízek se plánuje v místě s chybějící vzrostlou zelení 

dosázet a to domácími druhy listnatých dřevin v druhovém složení podobném již stávající 

vzrostlé zeleni. Ve stávající zeleni se plánuje udělat prořezávka neperspektivních jedinců a 

umožnění plného vývoji ostatním dřevinám. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Záměr rozvoje zeleně je v souladu se 

stanoveným funkčním využitím v rámci územního plánu obce Chlum svaté Maří. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plochy zeleně jsou 

propojené jak se zastavěným územím tak s volnou krajinou prostřednictvím účelových a 

místních komunikací, viz. obrázek níže:
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Plocha mimolesní zeleně jako doprovodné zeleně účelové komunikace vedoucí k samotě 

západně od obce - pořadové číslo 48

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: drobný remízek podél účelové komunikace vedoucí k samotě západně od obce 

situované nedaleko silnice ve směru do Kacéřova. Remízek je tvořen vzrostlými stromy 

v podmáčené lokalitě. V druhovém složení převládají břízy (Betula alba), ale také vrby (Salix 

sp.) a topol (Populus tremola) a jiné.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň plní významnou 

ekologickou funkci na přechodu zastavěného území a krajiny. Kromě možnosti úkrytu i 

hnízdění drobných druhů živočichů, má také funkci krajinotvornou, mikroklimatickou, 

retenční a hygienickou. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je 

složeno převážně z dospělých jedinců domácích druhů listnatých dřevin, především olše 

(Salix sp.)břízy (Betula alba). Porost je věkově i prostorově diferencován. V podrostu se 

nachází bylinný lem s občas se vyskytujícími keři.   

Střety zájmů: Plocha remízku není ve střetu zájmu s limity využití území a je v souladu 

s funkčním využitím v rámci územně plánovací dokumentace (viz. obrázek níže). 
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Možnost dalšího rozvoje zeleně: Remízek se plánuje zachovat a provádět údržbu spočívající 

v kácení havarijních nebo neperspektivních dřevin.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Záměr rozvoje zeleně je v souladu se 

stanoveným funkčním využitím v rámci územního plánu obce Chlum svaté Maří. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha zeleně doprovází 

účelovou komunikaci spojující sídlo se samotou, viz. obrázek níže:

Plocha mimolesní zeleně jako doprovodné zeleně silnice vedoucí z obce do Kacéřova -

pořadové číslo 49

Funkční využití v ÚP : NP – plochy přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň 

v krajině

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: DS – plocha dopravní 

infrastruktury - silniční

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: parkoviště (3-4 parkovací stání) v zeleni



110

Stav: drobný remízek mimolesní zeleně podél silnice zvolna navazující na ovocné stromořadí 

se nachází při ústí účelové komunikace na silnici III. třídy směřující do Kaceřova. V remízku 

převládají vzrostlé dřeviny náletovných druhů stromů (Betula alba, Populus tremula). 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň je součástí zarůstajícího 

stromořadí, které mělo kromě funkce ekologické také krajinotvorný přesah. V současné době 

stromořadí zarůstá náletovými dřevinami a vytváří hustý porost, který sice umožňuje 

hnízdění a pobyt živočichů ale snižuje kvůli špatným světelným poměrům jeho celkovou 

biodiverzitu. Zeleň má také funkci mikroklimatickou a retenční.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je 

složeno převážně z dospělých jedinců domácích druhů listnatých dřevin, především břízy 

(Betula alba), topolu (Populus tremula), několika jedinců ovocných dřevin atd. Porost je 

věkově i prostorově diferencován. V podrostu se nachází bylinný lem s výmladky vzrostlých 

dřevin i keřovým patrem.

Střety zájmů: Plocha remízku není ve střetu zájmu s limity využití území a je v souladu 

s funkčním využitím v rámci územně plánovací dokumentace (viz. obrázek níže). 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Remízek se plánuje vyčistit od neperspektivních dřevin, 

ošetřit perspektivní a významné dřeviny a podél silnice v něm obnovit ovocné stromořadí. Na 

části remízku bude zřízeno parkovací stání, odkud budou moct poutníci přicházet do obce po 

pěší účelové komunikaci.
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Možnost omezení rozvoje zeleně: Záměr rozvoje parkoviště s doprovodnou zelení není 

v souladu s funkčním využitím v rámci územního plánu obce Chlum svaté Maří. Návrh na 

vytvoření plochy pro parkovací stání dále prověří změna č.1 Územního plánu Chlum svaté 

Maří.

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha zeleně se nachází 

na okraji obce, v místě vhodném pro založení výchozího bodu pro pěší poznávací okruh okolo 

poutního sídla Chlum svaté Maří. Účelová komunikace ústí do ulice Mariánská a také se kříží 

s místní komunikací vedoucí k bývalé rozhledně na Zeleném vrchu a ke kapličce na 

Chlumském vrchu, viz. obrázek  níže:

5.1.4 PLOCHY	ZEMĚDĚLSKÉ	– SOUKROMÉ	A	VYHRAZENÉ (NZS)

5.1.4.2 Stávající  plochy ovocných sadů 

Starý třešňový sad - pořadová čísla 78 a 121

Funkční využití v ÚP : NZs – plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, informační tabule o významu starých odrůd ovocných dřevin

Stav: starý neudržovaný ovocný sad v lokalitě nad Dolinou. 
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Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň je složena ze starých 

odrůd třešní. Dřeviny jsou přestárlé, s keřovým podrostem, který způsobuje zastínění 

trávníku a další bujení náletové zeleně, která zhoršuje stav a biodiverzitu sadu. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Jedná se o dožívající jedince 

starých odrůd třešní. Zdravotní stav i vitalita porostu je špatná.

Střety zájmů: Ovocný sad je z větší části veden jako územní rezerva pro rozvoj bydlení. 

V případě naplnění rozvojových kapacit bude tedy dle stávajícího územního plánu možná 

zástavba také stávajícího ovocného sadu. Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se obnova starého ovocného sadu. Stávající dřeviny 

budou posouzeny z hlediska zdravotního stavu. Perspektivní jedinci budou zachovány a 

neperspektivní nahrazeny novými ovocnými dřevinami. Výběr vysazovaných dřevin bude 

vybrán ze starých krajových odrůd typických pro toto území. Bude probíhat pravidelná 

údržba sadu zahrnující řez dřevin a seč trávníku v podrostu. Navrhuje se v rámci volných 

ploch založit genofondovou sbírku ovocných dřevin (např. v navazující ploše NZp jižně)

Možnost omezení rozvoje zeleně: Při realizaci územní rezervy bude ovocný sad nahrazen 

zástavbou rodinných domů. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Starý ovocný sad se 

nachází na přechodu zástavby a krajiny při navržené místní komunikaci vedoucí do lokality 

Dolina. Následující obrázek znázorňuje návaznosti ovocného sadu na zastavěné území a 

krajinu:
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5.1.4.2 Plochy bývalých luk navržené Územním plánem k zakládání ovocných 

sadů 

Plochy bývalých luk zarůstající náletovou zelení severně od klášterní zahrady - pořadové

číslo 115

Funkční využití v ÚP : NZs – plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené – rozvojová plocha 

K47

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  Požadované využití: NZp –

plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, louky, pastviny, ttp

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: rozptýlená náletová zeleň na místech bývalých luk při pěšině vedoucí z lokality Dolina 

do Třešňovky. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň plní významnou 

ekologickou funkci na přechodu zastavěného území a krajiny. Poskytuje především možnost 

úkrytu i hnízdění drobných i větších druhů živočichů. Biodiverzita lokality je z důvodu její 

zanedbané údržby nízká. Převládá neudržovaný trávník s roztroušenými náletovými 

dřevinami. Prostor pro rozvoj nižších druhů vegetace (různé druhy travin a bylin) je vlivem 
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zanedbané údržby minimální. Lokalita se nachází na jižním svahu, kde jsou dobré 

předpoklady pro rozvoj trávníků nebo ovocných sadů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je 

složeno převážně z dospívajících jedinců domácích druhů listnatých náletových dřevin. 

V podrostu se nachází neudržovaný trávník a místy také samostatné keře nebo keřové 

skupiny. 

Střety zájmů: Náletová plocha zeleně není ve střetu s limity využití území ani územním 

plánem, který v plochách NZp předpokládá i výskyt maloplošné zeleně. Rozvojová plocha NZs 

bude v rámci změny č.1 změněna na rozvojovou plochu NZp. viz. následující obrázek:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se obnova travního porostu i na pozemcích 

vymezených územním plánu pro rozvoj ovocných sadů (rozvojová plocha NZs), včetně 

zajištění jeho pravidelné údržby. V rámci změny č.1 ÚP bude požadována změna využití 

rozvojové plochy K47 na NZp. Travní porost se plánuje vyčistit od náletových dřevin. Travní 

porost bude navazovat na stávající ovocné sady a bude extenzivně obhospodařován podle 

managementu stanoveného pro mapovaný biotop mezofilních Ovsíkových luk (T1.1)

Možnost omezení rozvoje zeleně: Nežádoucí je další rozšiřování zeleně na úkor ttp. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha navazuje na 

zastavěné území sídla Chlum svaté Maří a vyplňuje plochu mezi Třešňovkou a klášterní 

barokní zahradou. Plocha ttp je přístupná po účelové a místní komunikaci, viz. obrázek níže:
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Plochy bývalých luk zarůstající náletovou zelení u cesty vedoucí ke Svaté Studánce -

pořadové číslo 26

Funkční využití v ÚP : NZs – plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené – rozvojová plocha 

K41

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  Požadované využití: NZp –

plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, louky, pastviny, ttp

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: rozptýlená náletová zeleň na místech bývalých luk při pěšině vedoucí do lokality Svaté 

Studánky.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: postupně zarůstající luční 

porost omezuje rozvoj přirozeně se vyskytujících druhů rostlin a drobných živočichů vlivem 

nadměrného stínění a absence údržby.    

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je 

složeno převážně z mladých náletových druhů stromů a keřů.

Střety zájmů: Náletová plocha zeleně není ve střetu s limity využití území ani územním 

plánem, který v plochách NZp předpokládá i výskyt maloplošné  zeleně. Rozvojová plocha 

NZs bude v rámci změny č.1 změněna na rozvojovou plochu NZp. Ovocný sad by byl nadmíru 

stíněn z jižní strany vzrostlým lesním porostem. Následující obrázek je výřezem z územního 

plánu: 
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Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se obnova travního porostu i na pozemcích 

vymezených územním plánu pro rozvoj ovocných sadů (rozvojová plocha NZs), včetně 

zajištění jeho pravidelné údržby. V rámci změny č.1 ÚP bude požadována změna využití 

rozvojové plochy K41 na NZp. Travní porost se plánuje vyčistit od náletových dřevin. Travní 

porost bude doprovázet pěšinu vedoucí ke Svaté Studánce.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Nežádoucí je další rozšiřování zeleně na úkor ttp. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha navazuje na 

zastavěné území sídla Chlum svaté Maří a vyplňuje plochu mezi Svatou Studánkou a 

zastavěným územím. Plocha ttp je přístupná po účelové komunikaci, viz. obrázek níže:

Plochy bývalých sadů zarůstající náletovou zelení v lokalitě Dolina - pořadová čísla 92 a 

124

Funkční využití v ÚP : NZs – plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -
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Stav: rozptýlená náletová zeleň na místech bývalých zahrad a sadů, které patřili k dnes již 

neexistujícím objektům. Územní plán však plánuje obnovu těchto objektů. V současné době 

jsou pozemky značně podmáčené a porostlé mokřadní vegetací. Jejich cílový stav se proto 

předpokládá jako udržované mokřadní louky.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň je náletového 

charakteru s druhovým zastoupením mokřadních druhů. Ekologická funkce je především 

retenční. Zanedbaná údržba lokality brání širšímu rozvoji rostlinných i živočišných druhů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Druhové složení dřevin je 

složeno převážně z dospívajících jedinců domácích druhů listnatých náletových mokřadních 

dřevin vrba (Salix sp.), olše (Alnus glutinosa) a mokřadních druhů bylinného patra. 

V podrostu se nachází neudržovaný bylinný mokřadní trávník.

Střety zájmů: Náletová plocha zeleně není ve střetu s limity využití území. Funkční využití 

stanovené územním plánem je však v rozporu se stávajícím i plánovaným využitím, viz. 

následující obrázek. V rámci změny č.1 ÚP bude požadována změna funkčního využití na 

NZp. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se pomocí managementových opatření založení 

mokřadního trávníku, jehož cílový stav bude odpovídat mapovanému biotopu T1.1. Trávník 
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bude pravidelně sekán a bude na něm udržována biologická rozmanitost rostlinných i 

živočišných druhů.

Možnost omezení rozvoje zeleně: Při zachování stávajícího funkčního využití v Územním 

plánu obce je možné, že bude plocha do budoucna využita pro zahrady

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha se nachází v místě 

bývalých zahrad, které navazovaly na zaniklé objekty v lokalitě Dolina. Lokalita je přístupná 

po účelové komunikaci ze sídla Chlum svaté Maří a dále navazuje na volnou krajinu, viz. 

obrázek níže:

5.1.5 PLOCHY	ZEMĚDĚLSKÉ	– NÍZKÁ	A	ROZPTÝLENÁ	ZELEŇ,	

MALOPLOŠNÁ	ZELEŇ,	LOUKY,	PASTVINY	(NZP)

Parkově upravená plocha u rozhledny na Zeleném vrchu – pořadové číslo 30 

Funkční využití v ÚP : NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, 

louky, pastviny (ttp)

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  Požadované využití: ZV –

Veřejná zeleň

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička, socha

Stav: jedná se o drobnou parkově upravenou plochu s kamennou barokní sochou, šípkovým 

keřem a dřevěnou lavičkou umístěné na okraji místní zpevněné komunikace v ulici Zahradní 

vedoucí k poutnímu areálu kostela a zároveň umístěné na významném vyhlídkovém místě 

Zeleného vrchu. 
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Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Plocha zeleně představuje 

jednoduchý dekorační prvek bez dalších přídavných ekologických funkcí. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy se nenachází 

vzrostlé dřeviny s biologickým významem.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha parku je 

vymezena v rámci ÚPD jako plocha zemědělská – trvalých travních porostů, proto není 

právně zajištěn její status Veřejné plochy zeleně a navrhuje se proto změna funkčního využití 

v rámci pořizování změny č.1 Územního plánu obce Chlum svaté Maří na plochu s funkčním 

využitím ZV.

Možnost dalšího rozvoje parku: Park je zařazen do I. Intenzitní třídy údržby. V rámci plochy 

se plánuje vysazení jedné solitérní dřeviny (Tilia cordata). Plocha bude pravidelně udržována.

Možnost omezení rozvoje parku: Omezení rozvoje parku je možné, pokud nebude zajištěn 

soulad s Územním plánem obce. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: park je umístěn za hranicí zastavěného 

území na ploše zemědělské (trvalý travní porost) v lokalitě významného vyhlídkového bodu 

Zelený vrch. Plocha je zároveň strategicky umístěna poblíž křižovatky účelových komunikací a 

turisticky značené trasy vedoucích do krajiny (viz. schema pod tímto odstavcem, kde bodová 

značka znázorňuje umístění plochy křížku a linie znázorňují jeho propojení s krajinou).
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Neobhospodařovaná část lučního porostu zarůstající náletovou zelení u účelové 

komunikace vedoucí z ulice Zahradní ke Svaté studánce - pořadové číslo 138

Funkční využití v ÚP : NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, 

louky, pastviny (ttp)

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: křižovatka účelových komunikací s lavičkami a liniovou výsadbou vzrostlých stromů. 

Nad liniovou zelení se nachází zarůstající luční porost, který se plánuje obnovit a zbavit 

keřových a stromových náletů.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Vzrostlé domácí druhy 

listnatých stromů poskytují hnízdní možnosti ptactvu i drobným živočichům. Zarůstající luční 

porost má vlivem zanedbané údržby sníženou biodiverzitu a náletová zeleň umožňuje 

možnosti úkrytu vyšším druhům živočichům, ale neposkytuje prostor pro rovnoměrný rozvoj 

bylinného patra a drobným živočichům vázaných na specifické stanovištní podmínky.  

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Liniová zeleň je složen 

z dospělých jedinců domácích druhů listnatých dřevin javor (Acer platanoides), lípa (Tilia 
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cordata). V rámci lučního porostu se nacházejí náletové dřeviny s keři ve stupni vývoje 

mladých nebo dospívajících jedinců. 

Střety zájmů: Náletová plocha zeleně není ve střetu s limity využití území. Funkční využití 

stanovené územním plánem není v zásadním rozporu s hlavním využitím stanovené funkční 

plochy NZp. Přesto se navrhuje maloplošnou náletovou zeleň redukovat ve prospěch ttp. 

Následující obrázek je výřezem z platného územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se zachování a ošetření vzrostlé liniové zeleně 

navazující na odpočinkové místo. Luční porost bude udržován odstraněním náletů a 

pravidelným kosením, které podpoří biodiverzitu rostlinných druhů i nižších druhů živočichů. 

Bude vyžadováno obnovení cílového mapovaného biotopu T1.1

Možnost omezení rozvoje zeleně: omezení rozvoje se nepředpokládá. Z hlediska zachování 

krajinotvorných a estetických hodnot sídla se naopak navrhuje její redukce o náletový pás 

dřevin vzniklý na hranici zahrad a stávajícího ttp.

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha se nachází v místě 

účelové komunikace spojující ulici Zahradní s lokalitou Svaté studánky. Jedná se o významné 

pěší propojení sídla a krajiny využívanou poutníky, turisty i místními obyvateli k procházkám. 

Na této účelové komunikaci se předpokládá vyznačení obecní okružní turistické trasy, která 

povede z Náměstí do ulice Zahradní a dále přes Svatou studánku do ulice Vítězlava Nezvala a 

opět ke klášteru, viz. obrázek níže:
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Neobhospodařovaná část lučního porostu porostlá středně vzrostlými stromy - pořadové

číslo 45

Funkční využití v ÚP : NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, 

louky, pastviny (ttp)

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Plocha zeleně se nachází při účelové komunikaci vedoucí z lokality samoty západně od 

obce do ulice Mariánská. V ploše se nachází nadzemní kabelové vedení vysokého napětí. 

Plocha je udržována jako trávník a na hranici se zahradami se nachází několik vzrostlých 

stromů (Picea abies, Picea pungens). 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Stávající vzrostlé jehličnany 

umožňují hnízdní a pobytové možnosti drobným druhům ptáků a živočichů. Jinak nemá 

lokalita významnou ekologickou hodnotu. 
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Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň je složená 

z jednoho domácího a jednoho introdukovaného druhu jehličnatých dřevin. Jedná se o 

dospělé zdravé jedince se střední biologickou hodnotou. 

Střety zájmů: plocha zeleně zasahuje do koridoru vedení nadzemního elektrického napětí. 

V případě vzrostlých stromů může dojít při větrném nebo kalamitním počasí ke kolizi a 

přetrhání drátů elektrického vedení. V územním plánu je pozemek veden jako ttp. ÚSSZ 

uvažuje o využití této části zeleně pro ZP (Plochy zeleně – přírodního charakteru v sídle) a 

vysazení středněkmenných ovocných dřevin liniového uspořádání vůči účelové a místní 

komunikaci. Následující obrázek je výřezem z platného územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se využití současného ttp pro založení liniové zeleně 

– stromořadí, složené ze středněkmenných druhů starých ovocných dřevin doprovázející 

účelovou a místní komunikaci vedoucí do obce. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: omezení rozvoje se nepředpokládá. V ploše NZp se 

předpokládá kromě trvalých travních porostů také rozvoj maloplošné zeleně, mezi kterou jde 

liniová zeleň také zařadit. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Navržené stromořadí 

bude spojnicí zastavěného území s krajinou a povede od navrhovaného parkoviště u silnice 

do centra sídla Chlum svaté Maří, viz. obrázek níže:
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Remízek v lokalitě Na Samotě - pořadové číslo 36

Funkční využití v ÚP : NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, 

louky, pastviny (ttp)

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  ZP – Plochy zeleně – přírodního 

charakteru v sídle

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, kamenný kříž přenesený z vedlejšího neudržovaného 

pozemku, ukazatel směru k lesním rybníčkům

Stav: Plocha zeleně se nachází při silnici vedoucí do Dasnic. Jedná se o zarostlý trvalý travní 

porost vzrostlými a náletovými dřevinami.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Plocha zeleně plní funkci 

remízku v zemědělské krajině, kde okolními pozemky jsou méně ekologicky stabilní 

zemědělsky obhospodařované luční porosty. Plocha zeleně tedy slouží pro úkryt a hnízdění 

mnoha druhů živočichů. Biodiverzita je vlivem poměrně hustého sponu dřevin a zastínění 

ochuzená o bylinné patro.  

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň má poměrně 

bohaté druhové složení. Převládají javory (Acer platanoides), břízy (Betula alba), jasan 

(Fraxinus excelsiort) a další. Dřeviny jsou různého věkového složení od mladých stromů, přes 
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dospívající jedince k dospělým stromům. Z toho důvodu je v lokalitě znatelná také 

prostorová diverzita porostu. Zdravotní stav dřevin je dobrý. Vyjma vzrostlých dřevin nejsou 

ostatní jedinci nijak významné.

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu s limity využití území, ale její využití není v souladu 

s funkčním využitím stanoveným v rámci územního plánu. Plocha je v územním plánu vedena 

jako trvalý travní porost. ÚSSZ předpokládá využití zeleně pro malý lesopark. Následující 

obrázek je výřezem z platného územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Současný remízek se plánuje pro založení lesoparku. 

Náletové a neperspektivní budou proto vykáceny a v rozvolněném sponu bude podporován 

rozvoj vybraných druhů dřevin. Zachovány budou také zdravé vzrostlé dřeviny. ÚSSZ 

navrhuje v rámci změny č.1 Územního plánu vést z plochy navrhovaného lesoparku účelovou 

komunikaci skrze navazující travní porost a napojit ji na stávající účelovou komunikaci 

vedoucí okolo lesních rybníků do lokality Dolina, viz. obrázek níže. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá. ÚSSZ však 

navrhuje změnu funkčního využití v rámci změny č.1 Územního plánu na plochu ZP (Plocha 

zeleně – přírodního charakteru v sídle)

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: ÚSSZ navrhuje novou 

účelovou komunikaci vedoucí z plochy lesoparku přes travní porost k lesním rybníkům, kde 

se napojí na stávající účelovou komunikaci vedoucí přes lokalitu Dolina zpět ke klášteru 

v Chlumu svaté Maří, viz. obrázek níže:
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5.1.6 PLOCHY	LESNÍ	– POZEMKY	URČENÉ	K PLNĚNÍ	FUNKCE	LESA	

(PUPFL)

Svatá Studánka - pořadové číslo 28

Funkční využití v ÚP : NL – plochy lesní – plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: ZV – veřejná zeleň

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, kaplička, vodní prvky, ukazatelé směru, 

informační tabule

Stav: Plocha studánky se nachází v lesním porostu a je tvořena zpevněnými plochami, 

kapličkou a studánkou. V návaznosti na kapličku se nachází drobná krajinná úprava

s výsadbou lip (Tilia cordata), která zarůstá náletovou zelení.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: současné funkce lesního 

porostu se studánkou jsou především retenční a mikroklimatické. Okolí Studánky je také 

místem pobytu a hnízdění mnohých druhů živočichů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: v druhové skladbě převládají 

javory, které byly vysazeny jako doprovodná zeleň přístupové pěšiny a jako vegetační 

doprovod kapličky se studánkou. Jedná se o dospělé jedince, jejichž zdravotní stav bude 

posouzen v rámci dendrologického průzkumu. Krajinná úprava zarůstá náletovými 
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dřevinami. V části lokality krajinná úprava chybí a doprovodnou vegetaci tvoří smíšené 

hospodářské dřeviny. 

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu s limity využití území, ale její využití není v souladu 

s funkčním využitím stanoveným v rámci územního plánu. Plocha Studánky je v územním 

plánu vedena jako lesní porost, viz. výřez z územního plánu níže:

Možnost dalšího rozvoje zeleně:. Komponovaná výsadba lip podél pěšiny vedoucí ke kapličce 

a v návaznosti na kapličku bude udržována od náletových dřevin. Okolí tůní se plánuje 

prosvětlit kvůli spadům a zanášení tůní. ÚSSZ navrhuje v rámci změny č.1 Územního plánu 

změnit funkční využití plochy ze stávajícího lesního porostu NL na plochu veřejné zeleně VZ. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá, přesto je 

možné předpokládat nevhodné lesnické zásahy při probírkách, těžbách apod. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Studánka je napojena na 

systém účelových komunikací směřujících jak do sídla Chlum svaté Maří, tak do krajiny, viz. 

obrázek níže:
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Kaplička na Chlumském vrchu - pořadové číslo 173

Funkční využití v ÚP : NL – plochy lesní – plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  VZ – veřejná zeleň

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, kaplička, ukazatelé směru, informační tabule

Stav: Plocha kapličky se nachází na okraji lesního porostu při turistické stezce vedoucí do 

Dolních Pochlovic a Chlumu svaté Maří. Plocha je součástí lesního porostu, ale lesní porost 

není v ploše zastoupen. Jedná se o plochu trávníku bez doprovodné zeleně. Kaplička byla 

rekonstruována a v blízkosti se nachází odpočívadlo s informační tabulí. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: v současné době plní plocha 

funkci retenční. Další ekologické funkce (mikroklimatická, funkce pobytu a hnízdění 

živočichů) plní sousední lesní porost. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Ve vymezené ploše se nenachází 

vegetační doprovod. Plocha sousedí s lesním smrkovým porostem v dospělém stadiu vývoje. 

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu s limity využití území, ale její využití není v souladu 

s funkčním využitím stanoveným v rámci územního plánu. Plocha Kapličky je v územním 

plánu vedena jako lesní porost, viz. výřez z územního plánu níže:
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Možnost dalšího rozvoje zeleně:. V rámci plochy se navrhuje jednoduchá krajinná úprava, 

která bude zahrnovat výsadbu několika významných dřevin domácího původu (Tilia cordata). 

Kolem kapličky se navrhuje udělat kované oplocení, uvnitř kterého bude vysázeno několik 

okrasných keřů domácího původu (Rosa sp.). Cesta od kapličky se plánuje olemovat 

jednostranným dubovým stromořadím až k ploše místní komunikace. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Kaplička je umístěna u 

turistické trasy spojující Chlum svaté Maří s Horními Pochlovicemi a Kynšperkem nad Ohří 

skrze lesní porost. 

Lesní porost u Melčova statku - pořadové číslo 99

Funkční využití v ÚP : NL – plochy lesní – plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu:  NZp – plochy zemědělské –

nízká a rozptýlena zeleň, maloplošná zeleň, louky, pastviny (ttp)

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička
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Stav: Zamokřený neudržovaný lesní pozemek s mokřadní vegetací při účelové komunikaci do 

lokality Dolina. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: v současné době plní plocha 

funkci retenční z důvodu existence prameniště. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Ve vymezené ploše se nachází 

sukcesní zeleň mokřadního charakteru (především olše, vrby), ale také další druhy zeleně 

(Prunus avium). V porostu převažují vyšší keřové skupiny dřevin s občasným zastoupením 

vzrostlých dospělých jedinců. 

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu s limity využití území a ani její využití není 

v souladu s funkčním využitím stanoveným v rámci územního plánu. Plocha je v územním 

plánu vedena jako lesní porost, viz. výřez z územního plánu níže. Plochou prochází lokální 

biokoridor. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně:. V rámci plochy se navrhuje založit vodní plocha nebo 

kaskáda menších vodních ploch a okolní vegetaci udržovat jako mokřadní louku. Omezena 

bude současná plocha sukcesní zeleně, která bude udržována pouze v menších skupinkách. 

Zbytková plocha bude udržována jako luční porost. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Plocha se nachází u 

účelové komunikace v lokalitě Dolina na plánovaných okružních trasách (viz. mapová příloha 

č.1 – Makrokompozice) a má proto rekreační potenciál. 

5.1.6 PLOCHY	DOPRAVNÍ	INFRASTRUKTURY	– SILNIČNÍ	(DS)

5.1.6.1 Plochy  zeleně navržené územním plánem k rozvoji  parkovacích 

stání
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Parkoviště navržené v rámci ÚP v lokalitě pod Třešňovým sadem - pořadové číslo 69

Funkční využití v ÚP : DS – plocha dopravní infrastruktury – silniční – DS – Z21

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: NP – Plochy přírodní – izolační 

zeleně – vysoká zeleň a doprovodná zeleň v krajině

Navrhovaná intenzitní třída údržby: -

Stav: Plocha navrhovaného parkoviště se nachází v přírodní ploše zeleně v návaznosti na 

rozvojové plochy občanského vybavení v severní části sídla.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: současná zeleň je směsí 

listnatých náletových dřevin  v dospělém stadiu vývoje s keřovým podrostem. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Zeleň se rozvíjí jako mez v ploše 

bývalého travního porostu. Vlivem zanedbané údržby se zeleň šíří i do okolních pozemků. 

Střety zájmů: Navržená plocha parkoviště není ve střetu zájmů s limity využití území. 

Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Plánuje se plochu ponechat v zeleni a parkoviště založit na 

východním okraji klášterního areálu, viz. pořadové číslo 32.

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Ponechání zeleně dojde 

k obnovení meze a navazujících travních porostů, viz. pořadové číslo 115 směřující do lokality 

Dolina a dále do krajiny.

Parkoviště navržené v lokalitě na Vyhlídce - pořadové číslo 71

Funkční využití v ÚP : DS – plocha dopravní infrastruktury – silniční – DS – Z28

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1
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Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, kaplička, ukazatelé směru, informační tabule

Stav: Plocha navrhovaného parkoviště se nachází na významném vyhlídkovém místě 

v blízkosti náměstí a každoročně se na něm pořádá tradiční pouť. V současné době je plocha 

tvořena ttp bez vegetace.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: v současné době plní trvalý 

travní porost funkci retenční. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Ve vymezené ploše se nenachází 

vegetační doprovod. Plocha sousedí s březovým hájem a dubovým stromořadím. 

Střety zájmů: Navržená plocha parkoviště není ve střetu zájmů s limity využití území. 

Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje zeleně: Vymezené parkoviště bude konkrétně řešeno na základě 

územní studie, která vymezí také plochy zeleně. Povrch parkoviště bude požadován 

polopropustný.

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Parkoviště je umístěno 

na strategickém místě významného vyhlídkového bodu, odkud je dobře dostupné centrum 

obce, Chlumský vrch s kapličkou i lesní porost se Studánkou. Lokality jsou dostupné po síti 

místních a účelových komunikací. 

5.2	S O	U	K R	O	M	Á		 	Z E	L	E	Ň		 	

Soukromá zeleň je zeleň navazující na objekty pro bydlení, která se v územním plánu vyskytuje pod 

těmito funkčními využitími:

 Soukromá zeleň – ZS

 Bydlení  – v rodinných domech – venkovské - BV
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5.2.1	SOUKROMÁ	ZELEŇ – ZS

5.2.1.1 Stávající  plochy soukromé zeleně

Plocha zahrady za klášterní zahradou – pořadové číslo 32c

Funkční využití v ÚP : ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

Návrh na změnu využití v rámci změny č.1 Územního plánu: ZV

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: travnatá plocha za klášterní zahradou je v současné době využívána jako odstavná 

plocha obyvateli okolních objektů.  V rámci plochy není vzrostlá zeleň a část plochy je 

využívána jako zpevněná plocha veřejných prostranství. Současný stav je s ohledem na 

navazující Národní kulturní památku nevhodný a plánuje se jeho celková revitalizace.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v souladu 

s funkčním využitím vymezeném v rámci Územního plánu.

Možnost dalšího rozvoje parku:

Od schodiště směrem ke vstupu do klášterní zahrady je vyžadováno vybudování drobné 

parkové úpravy. Plocha soukromé zeleně je situována přímo před vstupní branou do 

klášterní zahrady. Po revitalizaci klášterní zahrady bude plocha součástí příchodové pěšiny 

s plánovanou parkovou úpravou.  Proto je využití plochy jako soukromé zeleně s ohledem na 

navrhovaný stav zcela nevhodný a navrhuje se, aby se stal součástí plánované parkové 

úpravy. 

Možnost omezení rozvoje parku: Jelikož je plocha soukromé zahrady v obecním vlastnictví, 

nepočítá se, že by mohlo dojít k námitkám ohledně plánovaného využití. Plocha má 

historicky daný charakter veřejného prostranství a plánovanou změnou bude požadovaný 

stav znovu obnoven. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Současná plocha zeleně se nachází na 

křižovatce silnice vedoucí do Dasnic a účelové komunikace vedoucí do lokality Dolina odkud 

jsou přístupné další přírodní lokality. Zeleň navrženého parkoviště je možné propojit se 

sídelní a krajinnou zelení prostřednictvím přírodní zeleně (lemující plochy přírodního a

zemědělského chrakteru v lokalitě Dolina) nebo silniční zeleně (v ulici Vítězlava Nezvala ).

Plocha náletové zeleně okolo křížku v lokalitě Na Samotě - pořadové číslo 37

Funkční využití v ÚP : ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1
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Požadavky na mobiliář: -

Stav: Plocha zeleně se nachází při silnici vedoucí do Dasnic. Jedná se o zarostlou 

neudržovanou neoplocenou zahradu v rámci které se nachází železný kříž na kamenné 

podestě.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Plocha zeleně je 

neudržovanou plochou s náletovou zelení keřů. V rámci plochy se nachází dvě vzrostlé 

dřeviny. Ekologická funkce pozemku je vlivem neúdržby nízká, avšak dá se předpokládat 

hnízdění a pobyt drobných druhů živočichů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Vzrostlá zeleň se nachází na 

okraji pozemku. Je tvořena invazivním akátem (Robinia pseudoacacia) a javorem (Acer 

platanoides). Plocha navazuje na nesouvislé javorové stromořadí vedoucí z Chlumu svaté 

Maří do Dasnic. V podrostu převládají mladé stromky javorů a keře. Zdravotní stav vzrostlých 

dřevin je dobrý. Jejich významnost je střední díky blízkosti kulturního reliktu.  

Střety zájmů: Plocha zeleně není ve střetu s limity využití území, ale její plánované využití 

zahrady znemožňuje využití křížku jako kulturního artefaktu veřejných prostranství, viz. výřez 

z platného územního plánu obce:
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Možnost dalšího rozvoje zeleně: železný kříž na podestě se po domluvě s majitelem pozemku 

plánuje přenést do sousední plochy plánovaného lesoparku s pořadovým číslem 36, kde 

bude součástí plánované zeleně a bude doprovázet plánovanou účelovou komunikaci 

vedoucí k lesním rybníkům. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: stávající plocha neudržované zeleně se bude vyvíjet jako 

plocha soukromé zeleně v návaznosti na objekty pro bydlení. Možnosti omezení spočívají 

v nevyužití příležitosti rozvoje soukromé zeleně a ponechání současného nevhodného 

neudržovaného stavu. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: Jedná se o plochu 

soukromé zeleně navazující na silnici vedoucí z Chlumu do Dasnic.

Plochy soukromé zeleně - pořadové číslo 174

Funkční využití v ÚP : ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: zahrady navazující na objekty rodinných domů nebo objektů občanského vybavení, 

které jsou územním plánem určeny pouze k plnění funkce zeleně. Tyto plochy jsou 

nezastavitelné.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: plochy soukromé zeleně plní 

funkce retenční a mikroklimatické. Biodiverzita ploch závisí především na stavu ploch a 

způsobu jejich údržby. Do ploch soukromé zeleně jsou zařazeny také plochy bývalých 

neudržovaných zahrad, které zarůstají náletovou zelení. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Zeleň má charakter okrasný a 

užitkový. V rámci zahrad se nachází pestrá škála rostlinných druhů. Mnohdy jsou domácí 

druhy dřevin nahrazovány okrasnými listnatými i jehličnatými kultivary. Stav dřevin je závislý 

na údržbě zahrady. Neudržované zahrady zarůstají náletovými dřevinami.

Střety zájmů: Plochy zahrad nejsou ve střetu s limity využití území. Plochy zahrad jsou 

územním plánem chráněny před zastavěním. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: stávající zahrady je vhodné rozvíjet především v rámci 

pravidelné údržby a vhodnému druhovému složení vysazovaných dřevin, které by mimo 

funkce okrasné měli posilovat také biodiverzitu území o domácí druhy dřevin a krajové 

odrůdy užitkových ovocných dřevin. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: omezení rozvoje zahrad se nepředpokládá, neboť je 

územní plán chrání před zastavěním. 
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Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plochy zahrad jsou 

orientovány směrem do krajiny. Jejich funkce by proto měla mimo jiné plnit také funkci 

ochranné zeleně vůči okolním zemědělským pozemkům prostřednictvím rozvolněné zeleně.

1.2.2 SOUKROMÁ	ZELEŇ	– BV

Plochy zahrad v rámci objektů pro rodinné bydlení - pořadové číslo 51

Funkční využití v ÚP : BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: udržované i neudržované zahrady rodinných domů vedených v rámci územního plánu 

pod funkčním využitím bydlení venkovské. V rámci těchto ploch se nacházejí nejen objekty 

rodinných domů, ale také přilehlé zpevněné plochy, hospodářské objekty a zahrady. Funkční 

využití těchto ploch nechrání plochy zahrad před zastavěním.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: stav zeleně i ekologické 

funkce ploch zeleně v rámci ploch BV jsou závislé na celkové rozloze zeleně vůči zastavěným 

plochám, způsobu údržby a druhovému složení zeleně. Ekologickou funkci nelze proto plošně 

určit pro všechny zahrady. Obecně lze konstatovat, že plochy zeleně mají retenční a 

mikroklimatickou funkci a při vhodném druhovém složení a údržbě posilují biodiverzitu 

území.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Zeleň má charakter okrasný a 

užitkový. V rámci zahrad se nachází pestrá škála rostlinných druhů. Mnohdy jsou domácí 

druhy dřevin nahrazovány okrasnými listnatými i jehličnatými kultivary. Stav dřevin je závislý 

na údržbě zahrady. 

Střety zájmů: Plochy objektů pro rodinné bydlení nejsou ve střetu s limity využití území. 

Plochy zahrad nejsou v rámci funkčního využití BV dostatečně chráněny před zastavěním a je 

možné jejich postupné zastavování. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: zahrady se plánuje zachovat ve stávajícím uspořádání, kdy 

na objekt rodinného bydlení navazuje jeho zahrada. Zahrady je vhodné chránit před 

zastavováním dalšími budovami. Charakter zahrad je vhodné doplňovat o domácí druhy 

užitkových i okrasných dřevin před druhy nepůvodními. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: stávající plochy zeleně jsou ohroženy postupným 

zastavováním a přistavováním doplňkových objektů a snižováním výměry nezastavěné 

plochy. Územní plán nestanovuje regulaci zastavitelnosti stávajících ploch pro bydlení. Zákon 

pouze stanovuje požadavek na 30% nezastavěnost pozemků, který se  vyžaduje dodržovat 

pro zajištění požadavků retence srážkových vod i mikroklimatické funkce zahrad. 
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Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plochy zahrad jsou 

v centrální části obce uspořádány do vnitrobloků. V liniové zástavbě podél komunikací 

směřují plochy zahrad do krajiny. 

5.2.2.1 Navrhované plochy objektů pro bydlení v rámci kterých bude vznikat 

také soukromá zeleň zahrad

Plochy budoucích zahrad v rámci pozemků vymezených Územním plánem pro rozvoj 

bydlení - pořadové číslo 176

Funkční využití v ÚP : BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – rozvojové 

plochy Z

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: rozvojové plochy bydlení jsou navrhovány v rámci zastavěného území sídla nebo 

v těsné návaznosti na zastavěné území. Pro zajištění dostatečného množství rozvojových 

ploch jsou v některých případech vymezovány významné plochy zeleně. Jedná se například o 

rozvojovou plochu Z34 umístěnou na významném veřejném prostranství. Většinou jsou 

rozvojové plochy vymezovány tak, aby byla zajištěna kontinuita zástavby. To v případě obce 

Chlum svaté Máří znamená vymezení ploch pro bydlení v místech, kde v minulosti již 

zástavba byla nebo vymezení zcela nových rozvojových ploch v liniích komunikací (podél 

dasnické silnice nebo podél místní komunikace vedoucí ke Staré třešňovce. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: rozvojové plochy se nacházejí 

zčásti na zemědělské půdě mimo zastavěné území, v prolukách zastavěného území, které 

jsou porostlé zelení nebo v rámci stávajících zahrad. Jedna významná rozvojová plocha je 

umístěna v severní části obce v ploše navazující na rekultivovanou výsypku. Ekologické 

funkce stávající zeleně jsou rozmanité podle způsobu využití a údržby. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Součástí stávajících ploch je 

zeleň okrasného, užitkového i náletového charakteru. 

Střety zájmů: Rozvojové plochy bydlení nejsou ve střetu s limity využití území. Územní plán 

stanovuje pro objekty bydlení minimální velikost stavebního pozemku a maximální 

zastavitelnost čímž umožňuje rozvoj soukromé zeleně.

Možnost dalšího rozvoje zeleně: plochy zahrad se navrhuje orientovat vždy směrem do 

krajiny. Vhodné je pro větší rozvojové lokality vypracovat územní studii, která navrhne 

uspořádání stavebních pozemků a jejich orientaci vůči veřejným prostranstvím a krajině.

Možnost omezení rozvoje zeleně: omezení rozvoje se díky regulacím územního plánu 

nepředpokládá. Územní plán stanovuje minimální výměru stavebního pozemku a maximální 

zastavěnost v rámci stavebního pozemku.
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Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plochy zahrad se plánuje 

orientovat směrem do krajiny. 

5.3	V Y	H	R	A	Z E	N	Á	 	 	Z E	L	E	Ň	 	 	( 	R	Ů	Z N	É	 	 	F 	U	N	K Č	N	Í 	 	 	 	V Y	U	Ž	I 	T	

Í	 	 	V R	Á	M	C	I	 	 	Ú	Z E	M	N	Í	H	O		 	P	L	Á	N	U	)

Vyhrazená zeleň není pro účely ÚSSZ řazena do dalších podkategorií. K jednotlivým plochám 

vyhrazené zeleně je jednoduše popsán také způsob jejich využití, které zároveň vypovídá o funkci 

vyhrazené zeleně. 

5.3.1 V současné době se v sídle nachází tyto plochy vyhrazené zeleně:

Areál kláštera s klášterní vyhrazenou zahradou – pořadové číslo 132

Funkční využití v ÚP : OV – Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: rekonstrukce slunečních hodin, cesty, lavičky

Stav: Prostory klášterní zahrady umístěné v pravém křídle kláštera jsou veřejnosti 

nepřístupné. Také prostranství levé části kláštera je nepřístupné. Návštěvníci si mohou 

v době otevření kláštera veřejnosti projít pouze travnaté plochy s loubím kolem samotného 

kláštera. V těchto prostorách nejsou vyjma udržovaného trávníku žádná zahradní úprava.



139

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: zelené plochy uvnitř kláštera 

mají především retenční funkci. Současný stav klášterní zahrady je ve špatném stavu a 

zahrada je určena k celkové revitalizaci. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V plochách trávníků kláštera se 

nenacházejí žádné významné dřeviny s širším biologickým významem. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Jedná se o kulturní 

památku, proto se navrhuje řešit revitalizaci klášterní zahrady na základě projektu 

zpracovaným autorizovaným architektem v oblasti zahradní a krajinářská tvorba. Jelikož se 

jedná o Národní kulturní památku, vyžaduje se již v přípravné fázi projektové dokumentace 

konzultace s orgánem státní památkové péče. Uvažované využití klášterní zahrady není ani 

v rozporu se stanoveným funkčním využitím v rámci územního plánu. Následující obrázek je 

výřezem z územního plánu obce:

Možnost dalšího rozvoje parku: Plánuje se rozvoj zelených ploch v rámci kláštera na základě 

projektové dokumentace zpracované autorizovaným architektem v oboru zahradní a 

krajinářská tvorba. Charakter Klášterní zahrady v levém křídle kláštera bude inspirován 

duchovní hodnotou místa a tomu bude přizpůsoben také vegetační doprovod zahrady. Mělo 

by se jednat o částečně užitkovou a částečně okrasnou zahradu přístupnou veřejnosti. 

Podmínkou pro rozvoj klášterní zahrady je zachování přístupové brány ze zadní části kláštera 

tak, aby byla zajištěna lepší prostupnost zahrady s navazující zelení nacházející se mimo zdi 

kláštera.  

Možnost omezení rozvoje zeleně: Omezení rozvoje zeleně se nepředpokládá. Předpokladem 

je, že v rámci celkové rekonstrukce kláštera bude řešena také revitalizace klášterní zahrady a 

dalších trávníkových ploch.  

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: klášterní zahrada je přístupná také ze 

zadní části kláštera, které se stanovuje zachovat pro lepší propojení prostorů kláštera 

s plochami zeleně v sídle i krajině.
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Areál bývalé školní zahrady – pořadové číslo 100

Funkční využití v ÚP : SV – Plochy smíšené obytné – venkovské – přestavbová plocha P25

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: retenční nádrž pro zachytávání dešťových vod z plánované dešťové 

kanalizace

Stav: Jedná se obecní neoplocenou zahradu, která byla dříve školní zahradou. Obec budovu 

školy již prodala, proto se nepředpokládá její obnova. Pozemek je však stále ve vlastnictví 

obce a uvažuje se na něm retenční nádrž pro zachytávání svodu vod z dešťové kanalizace. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí:  jedná se o udržovanou 

plochu zeleně, kterou po jejích okrajích lemují vzrostlé stromy. Součástí plochy je udržovaný 

trávník s několika okrasnými keři. Zahrada je oddělena od klášterní zahrady pásem vzrostlých 

stromů

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy zahrady se 

vzrostlá zeleň nenachází. Okraje pozemku jsou od okolních pozemků odděleny pásem 

vzrostlé zeleně.  
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Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Plocha je v územním 

plánu plánována pro rozvoj smíšeného bydlení venkovského (SV). V rámci změny č.1 bude 

požadována na části pozemku změna, neboť bude na zahradě pozemku vystavěna retenční 

nádrž pro akumulaci svodu dešťových vod. Obrázek níže je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje parku: V rámci bývalé školní zahrady je naplánována výstavba 

retenční nádrže, která bude akumulovat dešťové vody ze svodu dešťové obecní kanalizace, 

která bude odvodňovat náměstí a přilehlé zpevněné plochy, včetně svodu dešťových vod ze 

střech. Proto je vyžadována také změna funkčního využití pozemku v rámci změny č.1 

Územního plánu. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Na dešťovou kanalizaci má obec zpracován již projekt, 

který se pokusí aktualizovat a znovu požádat o stavební povolení. Ten bude také podkladem 

pro změnu č.1 Územního plánu. Jelikož se jedná o obecní pozemek i záměr obce, 

nepředpokládá se, že by mohlo dojít k omezení plánovaného rozvoje. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: bývalá školní zahrada má v současnosti 

návaznost na zarostlé neudržované zahrady, které ústí dále do zarostlých luk s mezemi 

navržených ÚSSZ k obnově a pravidelné údržbě. Tam je také plánován přepad z retenční 

nádrže, který bude ústit v lokalitě Dolina, viz. obrázek níže:
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Dětské hřiště u náměstí – pořadové číslo 7

Funkční využití v ÚP : 

OS – Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

OS – Z29 - Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš

Stav: Jedná se o oplocené dětské hřiště s několika prvky pro hry dětí. Hřiště se nachází na 

významném vyhlídkovém místě v blízkosti náměstí a v návaznosti na remízek poskytující 

dostatek stínu v letním období. Hřiště nemá parkovou úpravu a nenachází se v něm žádná 

zeleň, vyjma udržovaného trávník. Navazující rozvojová plocha je v současné době 

zatravněnou plochou bez vegeteace.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí:  jedná se o oplocené hřiště 

bez vegetačního doprovodu, proto je i jeho ekologická funkce zanedbatelná, vyjma funkce 

retenční. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V rámci plochy stávajícího i 

navrhovaného hřiště se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území ani s funkčním 

vymezením v rámci územního plánu.  Obrázek níže je výřezem z územního plánu obce:
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Možnost dalšího rozvoje parku: plánuje se nahrazení pletivového oplocení a jeho nahrazení 

dřevěným nízkým plotem lemovaným domácími druhy listnatých keřů. Uvnitř plochy zůstane 

udržovaný trávník bez dalších výsadeb. Rozvojovou plochu parku je vhodné ponechat bez 

oplocení s výsadbou několika solitérních stromů.  

Možnost omezení rozvoje zeleně: Plocha dětského  hřiště je v souladu s funkčním využitím 

v rámci územního plánu a zároveň se jedná o poměrně nové hřiště otevřené veřejnosti 

v roce 2017. Z těchto důvodů se nepředpokládá jakékoli omezení jeho existence ani rozvoje.  

Omezení rozvoje zeleně v rozvojové části sportovní a rekreační plochy se nepředpokládá. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: dětské hřiště se nachází na křižovatce 

místních a účelových komunikací s dobrou pěší dostupností do významných vycházkových 

lokalit obce (Zelený vrch, kaple na Chlumském vrchu, Svatá studánka, Náměstí), viz. obrázek 

níže:

Fotbalové hřiště – pořadové číslo 81

Funkční využití v ÚP : OS – Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1
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Požadavky na mobiliář: tribuna, zázemí pro sportovce, zázemí pro konání obecních akcí 

(pálení čarodějnic, dětský den apod.)

Stav: Obecní sportovní hřiště se nachází u silnice III. třídy na příjezdu do obce od Bukovan. 

Hřiště je lemováno od silnice pásem vzrostlých topolů (Populus nigra fastigiata). Obecní 

hřiště je využíváno také pro pořádání kulturních akcí, jako je např. dětský den, pálení 

čarodějnic apod. Součástí hřiště je tribuna a zázemí s hygienickým zařízením.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Hřiště je lemováno vůči silnici 

III. třídy a zemědělským pozemkům pásem pyramidálních topolů. Součástí hřiště je 

udržovaný trávník. Díky vzrostlé zeleni je v rámci plochy umožněn pobyt a hnízdění drobných 

druhů živočichů. Rozlehlá plocha zeleně má také funkci retenční a hygienickou. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Zdravotní stav a vitalita topolů 

je kvůli jejich značnému stáří špatný. Ani významnost a estetická hodnota těchto stromů 

nemá vysokou hodnotu z důvodu jejich umístění v pohledovém horizontu na klášter, kde by 

měli být vysázeny spíše domácí druhy dřevin bez pyramidálních tvarů. 

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území ani s funkčním 

vymezením v rámci územního plánu.  Obrázek níže je výřezem z územního plánu obce:
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Možnost dalšího rozvoje vyhrazené zeleně: plánuje se nahrazení pyramidálních topolů 

výsadbou javorů nebo jasanů. Uvnitř hřiště bude nadále udržován trávník a počítá se také 

s postupnou rekonstrukcí zázemí pro sportovce. Vhodné by bylo také vymezení v rámci 

plochy místa pro konání společenských obecních akcí, např. pálení čarodějnic. V současné 

době se ohně pálí v těsné blízkosti topolů, které ještě více zhoršují jejich špatný současný 

zdravotní stav. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Plocha fotbalového hřiště je v souladu s funkčním využitím 

v rámci územního plánu. Plocha trávníků může být omezena pouze na úkor nových budov 

sociálního a technického zázemí, které spíše nahradí současné zastaralé zařízení a nebude se 

rozvíjet dále do plochy trávníku. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: hřiště se nachází na okraji obce. Z obce 

je přístupné po silnici, nebo po místní komunikaci vedoucí kolem Třešňovky. Od hřiště je

dobře dostupný obecní hřbitov., viz. obrázek níže:

Obecní hřbitov - pořadové číslo 83 

Funkční využití v ÚP : OH – Plochy občanského vybavení – hřbitovy

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: technické zázemí pro údržbu hrobních míst, místa pro odpočinek, 

místo pro konání smutečních obřadů, cesty
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Stav: Obecní hřbitov se nachází u silnice III. třídy před příjezdem do obce od sídla Bukovany. 

Hřbitov je udržovaný, velká část hřbitova je však vlivem výměny obyvatelstva pouze částečně 

využívaná. Jsou v ní staré náhrobky s často již neznatelnými jmény. Součástí hřbitova je jeden 

zděný objekt. Hřbitov je oplocen kovaným plotem. Uvnitř se nachází velké množství 

vzrostlých dřevin. Objekt hřbitova je i z hlediska zachování odkazu původních obyvatel 

vhodný k celkové rekonstrukci, včetně zajištění vegetačních úprav.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Součástí hřbitova je množství 

vzrostlých domácích druhů listnatých stromů doplněných místy o okrasné jehličnany tradičně 

vysazované na pohřebiště. Kromě kulturně historického významu má plocha hřbitova také 

ekologický význam, spočívající právě v existenci vzrostlé zeleně umožňující pobyt a hnízdění 

drobným druhům živočichů. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V ploše hřbitova se nachází 

množství vzrostlých stromů, jejichž zdravotní stav posoudí až konkrétní dendrologický 

průzkum lokality. Předpokládá se spíše dobrá vitalita stromů, u zhoršeného zdravotního 

stavu se posoudí jeho umístění vůči okolním stromům a případný zdravotní řez. Poměrně 

vysoká hustota stromů je předpokladem k probírce stromů.  

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území ani s funkčním 

vymezením v rámci územního plánu.  Obrázek níže je výřezem z územního plánu obce:
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Možnost dalšího rozvoje vyhrazené zeleně: plocha hřbitova se plánuje k celkové revitalizaci 

zeleně i rekonstrukci objektů včetně hřbitovních míst tak, aby měl hřbitov nabízel nová místa 

pro hroby a zároveň aby byla uchována památka starých hrobů původních obyvatel Chlumu 

svaté Maří.  

Možnost omezení rozvoje zeleně: Plocha zeleně v rámci plochy hřbitova se plánuje 

redukovat. Na základě dendrologického průzkumu budou vytipovány dřeviny, které jsou 

perspektivní a budou odborně ošetřeny. Neperspektivní dřeviny budou vykáceny. Cílový stav 

zeleně předpokládá rovnoměrnou hustotu vzrostlých domácích druhů listnatých dřevin 

doplněnou o okrasné smuteční jehličnaté dřeviny hřbitovů. 

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: V rámci rekonstrukce hřbitova se 

plánuje také založení účelové komunikace vedoucí ke hřbitovu a to v trase současné liniové 

zeleně (meze) a dále podél západní strany hřbitova. Vzniklá účelová komunikace vedoucí od 

Třešňovky a kolem hřiště může sloužit ke smutečním pochodům. Tento návrh ÚSSZ bude 

posouzen v rámci Změny č.1 Územního plánu. Návrh trasy nové účelové komunikace 

zobrazuje následující obrázek:

Zarůstající plocha ttp doprovázející účelovou komunikaci směřující do lokality Dolina -

pořadové číslo 96

Funkční využití v ÚP : NZs – Plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: -
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Stav: volně přístupná plocha navazující na klášterní zahradu a doprovázející účelovou 

komunikaci směrem do lokality Dolina. Jedná se o částečně udržovaný avšak z větší části 

zarůstající travní porost, který pravděpodobně v minulosti plnil funkci ovocného sadu.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Plocha díky vzrostlé zeleni 

plní funkci mikroklimatickou a retenční a umožňuje pobyt a hnízdění drobným i vyšším 

druhům živočichů. Biodiverzita lokality je však kvůli zanedbané údržbě omezena.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V lokalitě se nachází keřové i 

stromové patro náletových dřevin v různém stupni vývoje.

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území ani s funkčním 

vymezením v rámci územního plánu. V rámci celé plochy je vymezeno lokální biocentrum.  

Následující obrázek je výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje vyhrazené zeleně: plochu se plánuje využívat jako druhově bohatý 

trvalý travní porost (dle mapovaného biotopu T1.1) se zajištěnou pravidelnou extenzivní 

údržbou (seč 1x do roka v druhé polovině června), která podpoří rozvoj rostlinných druhů a 

drobných druhů živočichů. Navrhované využití není v rozporu s vymezeným biocentrem. 

V rámci změny č.1 územního plánu budou aktualizovány regulativy pro vymezené 

biocentrum BC 1 tak, aby bylo v souladu s návrhem ÚSSZ.

Možnost omezení rozvoje zeleně: zeleň bude v lokalitě redukována a podpořen bude rozvoj 

druhově bohatého extenzivního trvalého travního porostu.
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Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: lokalita doprovází účelovou komunikaci 

vedoucí od kláštera do lokality Dolina. 

Plocha zeleně v návaznosti na Melčův statek - pořadové číslo 175 

Funkční využití v ÚP : NZs – Plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 3

Požadavky na mobiliář: lavička, ukazatel směru k lesním rybníčkům a smírčímu kříži

Stav: udržovaná zeleň v návaznosti na Melčův statek. 

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: Zeleň je tvořena vzrostlými 

stromy. V druhovém složení se vyskytují staré odrůdy ovocných dřevin a pak vzrostlé stromy 

domácích druhů listnatých dřevin. Jeden ze stromů je památný. Jedná se o Quercus robur 

umístěný za oplocením Melčova statku. Dub je silně porostlý břečťanem. Celkově se jedná se 

o částečně udržovanou neoplocenou lokalitu v návaznosti na Melčův statek, která je bez 

omezení veřejně přístupná. Blíže k obci je plocha značně podmáčená a zarůstá náletovou 

vegetací. Za statkem je plocha částečně zemědělsky obhospodařována a částečně udržována 

obcí a majitelem statku. 

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: V lokalitě se nachází dospělí

jedinci starých odrůd ovocných dřevin a domácích druhů listnatých dřevin. Částečně se 

v podmáčené části lokality nachází také náletové dřeviny. Stromy jsou udržované 

zdravotními řezy. Staré druhy ovocných dřevin je vhodné zakonzervovat v genofondovém 

ovocném sadu, neboť stávající jedinci již dožívají. Podmáčenou lokalitu je vhodné udržovat 

jako vlhký trávník bez náletových dřevin.

Střety zájmů: Plocha zeleně navazující na Melčův statek není ve střetu zájmů s limity využití 

území ani s funkčním vymezením v rámci územního plánu. Funkční vymezení v rámci 

soukromých a vyhrazených zemědělských ploch může do budoucna omezit její využití pro 
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rekreační účely (odpočinek na odpočinkovém místě). Následující obrázek je výřezem 

z územního plánu: 

Možnost dalšího rozvoje vyhrazené zeleně: plochu se plánuje udržovat jako trvalý travní 

porost. Blíže k obci bude plocha využívána jako vlhký trávník, který bude udržován bez 

náletových dřevin. Případně je možné vodu svést do akumulační nádrže a na zbývající části 

plochy obnovit ovocný sad. Část plochy směřující do krajiny je vhodné udržovat jako 

mezofilní trávník s vegetací roztroušeně stojících vzrostlých stromů. Památný strom se 

plánuje ošetřit odborným arboristickým zásahem.

Možnost omezení rozvoje zeleně: zeleň se plánuje omezit na zeleň doprovázející účelovou 

komunikaci. Náletová zeleň bude odstraňována v rámci plánované péče o luční porost. 

Možná je výsadba solitérních významných dřevin roztroušeně stojících. V části plochy blíže 

k obci může být v případě svodu vod do akumulační nádrže obnoven ovocný sad.

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: lokalita navazuje na účelovou 

komunikaci vedoucí ke smírčímu kříži a lesním rybníčkům.

Plochy zeleně v rámci objektů pro smíšené bydlení - pořadové číslo 53

Funkční využití v ÚP : SV – plochy smíšené obytné - venkovské

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: udržované i neudržované zahrady rodinných nebo bytových domů využívaných nebo 

vhodných pro rozvoj služeb a podnikání vedených v rámci územního plánu pod funkčním 

využitím plochy smíšené obytné. V rámci těchto ploch se nacházejí nejen objekty domů, ale 
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také přilehlé zpevněné plochy, hospodářské objekty a zahrady. Funkční využití těchto ploch 

nechrání plochy zahrad před zastavěním.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: stav zeleně i ekologické 

funkce ploch zeleně v rámci ploch SV jsou závislé na celkové rozloze zeleně vůči zastavěným 

plochám, způsobu údržby a druhovému složení zeleně. Ekologickou funkci nelze proto plošně 

určit pro všechny zahrady. Obecně lze konstatovat, že plochy zeleně mají retenční a 

mikroklimatickou funkci a při vhodném druhovém složení a údržbě posilují biodiverzitu 

území.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: Zeleň má charakter okrasný a 

užitkový. V rámci zahrad se nachází pestrá škála rostlinných druhů. Mnohdy jsou domácí 

druhy dřevin nahrazovány okrasnými listnatými i jehličnatými kultivary. Stav dřevin je závislý 

na údržbě zahrady. 

Střety zájmů: Plochy objektů se smíšenou funkcí nejsou ve střetu s limity využití území. 

Plochy zahrad nejsou v rámci funkčního využití SV dostatečně chráněny před zastavěním a je 

možné jejich postupné zastavování. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: zahrady se plánuje zachovat ve stávajícím uspořádání, kdy 

na objekt rodinného bydlení navazuje jeho zahrada. Zahrady je vhodné chránit před 

zastavováním dalšími budovami. Charakter zahrad je vhodné doplňovat o domácí druhy 

užitkových i okrasných dřevin před druhy nepůvodními. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: stávající plochy zeleně jsou ohroženy postupným 

zastavováním a přistavováním doplňkových objektů a snižováním výměry nezastavěné 

plochy. Územní plán nestanovuje regulaci zastavitelnosti stávajících ploch pro bydlení. Zákon 

pouze stanovuje požadavek na 30% nezastavěnost pozemků, který se  vyžaduje dodržovat 

pro zajištění požadavků retence srážkových vod i mikroklimatické funkce zahrad. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plochy zahrad jsou 

v centrální části obce uspořádány do vnitrobloků. V liniové zástavbě podél komunikací 

směřují plochy zahrad do krajiny. 

Plochy zeleně v rámci objektů pro občanské vybavení - pořadové číslo 54

Funkční využití v ÚP : OV – plochy občanského vybavení 

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: předzahrádka rodinného domu s polopropustným povrchem, který je Územním plánem 

vymezen jako vhodný pro rozvoj občanské vybavenosti.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: předzahrádka 

s polopropustným povrchem má převážně funkci retenční.
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Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: v rámci předzahrádky se 

nenachází vzrostlá zeleň

Střety zájmů: Plocha občanského vybavení není ve střetu s limity využití území. Nezastavěné 

plochy nejsou dostatečně chráněny před zastavěním a je možné jejich postupné zastavování. 

Možnost dalšího rozvoje zeleně: je vhodné zachovat polopropustný povrch v rámci plochy a 

vytvořit reprezentativní přístup v případě využití objektu pro občanskou vybavenost. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: stávající plochy zeleně jsou ohroženy postupným 

zastavováním a přistavováním doplňkových objektů a snižováním výměry nezastavěné 

plochy. Územní plán nestanovuje regulaci zastavitelnosti stávajících ploch pro bydlení. Zákon 

pouze stanovuje požadavek na 30% nezastavěnost pozemků, který se  vyžaduje dodržovat 

pro zajištění požadavků retence srážkových vod i mikroklimatické funkce zahrad. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plocha má přímou 

návaznost na uliční prostor. Spojitost plochy s nezastavěným územím je zajištěna po síťi 

místních komunikací.

Autobusová zastávka - pořadové číslo 56

Funkční využití v ÚP : OV – plochy občanského vybavení 

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1
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Požadavky na mobiliář: lavička, odpadkový koš, ukazatel směru

Stav: polopropustný neupravený povrch s dřevostavbou sloužící jako autobusová zastávka a 

stanovištěm tříděného odpadu.   

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: polopropustný povrch má 

především funkci retenční.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: v rámci autobusové zastávky se 

nenachází vzrostlá zeleň

Střety zájmů: Plocha občanského vybavení není ve střetu s limity využití území. Nezastavěné 

plochy nejsou dostatečně chráněny před zastavěním a je možné jejich postupné zastavování. 
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Možnost dalšího rozvoje zeleně: je vhodné zachovat polopropustný povrch v rámci plochy a 

upravit ho do reprezentativní podoby (žulová dlažba, štěrkový povrch ohraničený 

obrubníkem). Na hranici plotů je vhodné vytvořit úzký pás zeleně s keři nebo popínavou 

zelení (popínavé růže). V případě popínavých keřů bude výsadba projednána s majiteli 

sousedního pozemku. Stanoviště tříděného odpadu je vhodné umístit v rámci plochy na 

méně pohledově exponované místo 

Možnost omezení rozvoje zeleně: stávající plochy zeleně jsou ohroženy postupným 

zastavováním a přistavováním doplňkových objektů a snižováním výměry nezastavěné 

plochy. Územní plán nestanovuje regulaci zastavitelnosti stávajících ploch pro bydlení. Zákon 

pouze stanovuje požadavek na 30% nezastavěnost pozemků, který se  vyžaduje dodržovat 

pro zajištění požadavků retence srážkových vod i mikroklimatické funkce zahrad. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plocha má přímou 

návaznost na uliční prostor. Spojitost plochy s nezastavěným územím je zajištěna po síťi 

místních komunikací.

Vyhrazená zeleň v rámci výrobních areálů - pořadové číslo 57

Funkční využití v ÚP : VS – plochy smíšené výrobní

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 2

Požadavky na mobiliář: -

Stav: zeleň uvnitř objektů vymezených územním plánem jako plochy smíšené výrobní. Jedná 

se především o plochy zpevněných nebo polopropustných nádvoří a zahrad se zastoupením 

trávníků i vzrostlých stromů.  

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí: polopropustný povrch i 

trávníky mají především funkci retenční. Zeleň plní dále funkci mikroklimatickou.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: biologický stav dřevin nebyl 

zjištěn. 

Střety zájmů: Plochy smíšené výrobnínení ve střetu s limity využití území. Nezastavěné 

plochy nejsou dostatečně chráněny před zastavěním a je možné jejich postupné zastavování. 
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Možnost dalšího rozvoje zeleně: je vhodné zachovat polopropustný povrch v rámci ploch a 

zeleň upravit do reprezentativní podoby. Na hranicích s veřejným prostorem bude 

vyžadován vhodný typ oplocení i úpravy povrchů doplněné o zeleň. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: stávající plochy zeleně jsou ohroženy postupným 

zastavováním a přistavováním doplňkových objektů a snižováním výměry nezastavěné 

plochy. Územní plán nestanovuje regulaci zastavitelnosti stávajících ploch pro bydlení. Zákon 

pouze stanovuje požadavek na 30% nezastavěnost pozemků, který se  vyžaduje dodržovat 

pro zajištění požadavků retence srážkových vod i mikroklimatické funkce zahrad. 

Možnost propojení zeleně se zastavěným a nezastavěným územím: plochy mají přímou 

návaznost na uliční prostor. Spojitost plochy s nezastavěným územím je zajištěna po síťi 

místních komunikací.

5.3.2 Územní plán dále navrhuje tyto plochy občanského vybavení,  jej ichž 

součástí  bude vyhrazená zeleň:

Navržené plochy občanského vybavení v ulici Školní- pořadové číslo 169a, 169b

Funkční využití v ÚP : 

169a - OV – Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – rozvojová plocha Z20

169b - OV – Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – rozvojová plocha Z23

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Navržené plochy občanského vybavení se nacházejí v rámci bývalých zahrad ve 

vlastnictví obce Chlum svaté Maří. 



156

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí:  Jedná se o zarůstající zahrady 

s vysokou náletovou zelení. Zeleň plní funkci retenční a mikroklimatickou. V porostu jsou 

také hnízdní a úkrytové možnosti pro drobné i vyšší druhy živočichů. Biodiverzita je značně 

ochuzena vlivem zanedbané údržby a špatných světelných poměrů.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: jedná se o poměrně hustý 

dospělý porost náletové zeleně s převažující břízou (Betula alba). Zdravotní stav posoudí 

dřevin bude posouzen až na  základě dendrologického průzkumu lokality.  

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Funkční využití v rámci 

územního plánu je nejasné a není zřejmé jeho konkrétní možné budoucí využití. ÚSSZ 

navrhuje obnovu pozemků jako zahrad. Současný porost brání výhledu na významnou 

kulturní dominantu kláštera a neumožňuje rozvoj biodiverzity sídelní zeleně. Obrázek níže je 

výřezem z územního plánu:

Možnost dalšího rozvoje vyhrazené zeleně: současný porost se plánuje na základě 

dendrologického průzkumu probrat, ponechat pouze perspektivní jedince. Navrženým 

řešením se sleduje zlepšení světelných poměrů a obnova průhledu na kulturní dominantu 

kláštera. Plánovaný stavební rozvoj nesmí negativně ovlivnit ani stínit kulturní dominantu 

kláštera. Cílový stav by měl mít funkci zahrady s roztroušeně stojícími stromy a trávníkem. 

Možnost omezení rozvoje zeleně: Plocha zeleně může být na základě návrhu územního plánu 

zastavěna objekty pro občanské vybavení.  
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Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Současná neudržovaná zeleň je součástí 

pásu zeleně svažující se do lokality Dolina. 

Navržená plocha občanského vybavení v ulici Mírová- pořadové číslo 59

Funkční využití v ÚP : 

OV – Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – rozvojová plocha Z2

Navrhovaná intenzitní třída údržby: 1

Požadavky na mobiliář: -

Stav: Navržená plocha občanského vybavení se nachází na trvalém travním porostu na okraji 

připravované rozvojové lokality pro bydlení a v návaznosti na přístupovou komunikaci k 

Lítovecké výsypce.

Zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí:  Na předmětném pozemku se 

nenachází vzrostlá zeleň.

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch: -  

Střety zájmů: Plocha parku není ve střetu zájmů s limity využití území. Funkční využití v rámci 

územního plánu umožňuje rozvoj objektů pro občanskou vybavenost. Obrázek níže je 

výřezem z územního plánu.
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Možnost dalšího rozvoje vyhrazené zeleně: V případě výstavby dle návrhu ÚP bude 

požadováno vymezení plochy pro reprezentativní vyhrazenou  zeleň a zajištění návaznosti 

s veřejným prostorem prostřednictvím vhodných povrchů a doprovodné zeleně.  

Možnost omezení rozvoje zeleně: Regulativy územního plánu stanovují maximální možnou 

zastavěnost pozemků, která bude respektována. Zbylé plochy budou sloužit pro 

reprezentativní vyhrazenou zeleň.  

Možnost propojení zeleně s nezastavěným územím: Plánovaná plocha občanského vybavení 

se nachází na okraji zastavěného území v přímé návaznosti na Lítoveckou výsypku a síť 

turistických tras. 

6. NÁVRH	SYSTÉMU	SÍDELNÍ	ZELENĚ

a. VYHODNOCENÍ	VÝSLEDKŮ	DÍLČÍCH	PROJEDNÁNÍ
Dne 11.9.2019 byla Územní studie sídelní zeleně projednána s dotčenými orgány státní správy a 

veřejností na obecním úřadě Chlum svaté Maří. Dokumentace byla 30 dní před konáním veřejného 

vyvěšena na internetových stránkách městského úřadu Sokolov. Do 7 dnů ode dne konání veřejné 

konzultace měl právo uplatnit každý své připomínky.

Jediné obdržené stanovisko k ÚSSZ, které zaslal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu mělo následující připomínky, které byly v plném 

rozsahu akceptovány a na jejich základě byla dokumentace přepracována:

1. pořadové č. 132 - Klášterní zahrada v areálu kláštera - plocha vhodná pro obnovu a revitalizaci -
Konkrétní podobu návrhu na revitalizaci území, podloženou historickými podklady a zpracovanou 
autorizovaným architektem v oboru zahradní a krajinářská tvorba, požadujeme vzhledem k cennosti 
území konzultovat již v rámci příprav s orgánem státní památkové péče.

- V rámci plochy 132 byl doplněn požadavek na konzultaci záměru již v rámci příprav s orgánem státní 

památkové péče.
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pořadové č. 105 - Klášterní zahrada navazující na klášter - plocha vhodná pro obnovu a revitalizaci -
Konkrétní podobu návrhu na revitalizaci území, podloženou historickými podklady a zpracovanou 
autorizovaným architektem v oboru zahradní a krajinářská tvorba, požadujeme vzhledem k cennosti 
území konzultovat již v rámci příprav s orgánem státní památkové péče.

- V rámci plochy 105 byl doplněn požadavek na konzultaci záměru již v rámci příprav s orgánem státní 

památkové péče.

2. č. 32 - plocha za klášterem - návrh na změnu využití v rámci změny č. 1 Územního plánu z plochy 
veřejného prostranství (PV) na plochu dopravní infrastruktury (DS) – nesouhlasíme se změnou plochy 
PV na plochu DS

- Plocha s pořadovým číslem 32 byla po obdržení stanoviska krajského úřadu rozdělena na sekce a,b,c 

přičemž byla zažádáno o změnu stanoviska, která se týkala umožnění změny  funkčního využití části 

plochy 32a na plochu dopravní infrastruktury – parkoviště pro návštěvníky. Obdržené vyjádření však 

zamítlo tuto změnu a proto je ve všech částech plochy 32a navržena výsadba parkové zeleně 

s drobným mobiliářem.

3. č. 70 - malá travnatá plocha bez vegetace na křižovatce silnic v ulici Hornická - návrh na změnu 
využití v rámci změny č. 1 Územního plánu z plochy veřejného prostranství (PV) na plochu dopravní 
infrastruktury (DS)- nesouhlasíme se změnou plochy PV na plochu DS

-Plocha s pořadovým číslem 70 byla na základě požadavku ponechána v režimu stávajícího funkčního 
využití dle platného územního plánu a požadavek  na změnu funkčního využití  byl v dokumentaci 
USSZ zrušen.

4. č. 16 – rozvojová plocha Z48 v lokalitě Drsný vrch – návrh na vybudování vyhlídkové věže –
nesouhlasíme s vybudováním další vyhlídky na daném místě

-V rámci plochy s pořadovým číslem 16 byl zrušen požadavek  na prověření možnosti umístění 
vyhlídkové věže územně plánovací dokumentací.

5.č. 152 - mez doprovázející účelovou komunikaci z lokality Dolina ke smírčímu kříži – návrh na 
přesunutí smírčího kříže – nesouhlasíme s přemístěním smírčího kříže

-V rámci plochy s pořadovým číslem 152 byl zrušen požadavek  na přemístění smírčího kříže na 
křižovatku účelových komunikací. 

b. POSOUZENÍ	 SOULADU	 SE	 STÁVAJÍCÍ	 ÚZEMNĚ	 PLÁNOVACÍ	

DOKUMENTACÍ,	 ZEJMÉNA	 S URBANISTICKOU	 KONCEPCÍ	 A	

KONCEPCÍ	USPOŘÁDÁNÍ	KRAJINY
Stávající územně plánovací dokumentace platí od dubna 2018, kdy vešla v platnost. Je zpracována 

pro zastavěné území sídla i celé správní území obce Chlum svaté Maří, které zahrnuje zemědělské a 

přírodní plochy a les. 

Územní plán se snaží o obnovení hodnot kulturní krajiny prostřednictvím rozvojových ploch pro 

ovocné sady. Sleduje tím nejen obnovu v současnosti neudržovaných ploch zarůstajících náletovou 

sukcesní zelení, ale také posílení duchovní hodnoty místa, která je ve středoevropských podmínkách 

spjata s péčí o krajinu.
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V zastavěném území stanovuje plochy pro rozvoj veřejné zeleně a veřejných prostranství a stanovuje 

k nim regulativy umožňující jejich rozvoj ve prospěch vzhledu obce. 

Zpracovávaná Územní studie sídelní zeleně je zpracována na podkladě územního plánu, přičemž po 

detailním řešení konkrétních ploch zeleně navrhuje některé změny, které budou ověřeny v rámci 

změny č.1 územního plánu. Tyto změny jsou popsány níže v tabulkové části. Jedná se například o 

revizi koncepce parkovacích stání, kdy ÚSSZ navrhuje konkrétní plochy vhodné pro založení menších 

parkovišť. Dále se jedná o návrhy na změny funkčního využití některých konkrétních ploch.

c. NÁVRH	ŘEŠENÍ	SYSTÉMU	ZELENĚ	SÍDLA	V ČLENĚNÍ

I. NEZASTAVĚNÉ	ÚZEMÍ

1. VAZBY SÍDLA NA KRAJINU

Při rekonstrukci vývoje zeleně v sídle bylo zjištěno, že současná zeleň vzniklá na přechodu 

zastavěného území a krajiny je výsledkem ztráty jejího tradičního obhospodařování. Poutní místo na 

Chlumu svaté Maří bylo v minulosti obhospodařováno po celém obvodu. Dnes jsou obhospodařovány 

pouze pozemky, kde lze využít mechanizace k jejich údržbě a hospodářskému využití. Ostatní 

pozemky (s velkým sklonem nebo špatnou dostupností) zarůstají náletovou zelení. To má za následek 

znehodnocení těchto tradičně obhospodařovaných pozemků, snížení jejich biodiverzity, snížení 

kulturní hodnoty krajiny i významných pohledů na klášter. Proto navrhuje ÚSSZ konkrétní opatření 

pro obnovu těchto pozemků a zároveň přikládá manuál jak každoročně o tyto pozemky pečovat za 

pomocí programů finančně podporující obnovu kulturních hodnot krajiny. 

2. ZPŮSOB PROPOJENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA A 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (CHRÁNĚNÉ PLOCHY, 

KONTAKTNÍ PLOCHY S OKOLNÍ KRAJINOU, NÁVRH 

VYUŽITÍ LESŮ A VODNÍCH TOKŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ, 

ZAČLENĚNÍ VODNÍCH PLOCH DO SÍDLA APOD.)

Zeleň v sídle je propojena s krajinou prostřednictvím veřejných prostranství (místních a účelových 

komunikacích), které jsou tradiční spojnicí sídel a krajiny. Za tímto účelem byla podrobně 

analyzována také uliční zeleň a doprovodná zeleň místních a účelových komunikací. Byla zjištěna 

absence komponované uliční zeleně nebo pouze její relikty, které zarůstají sukcesní zelení nebo 

nevhodnou zelení lesnického charakteru (jehličnaté dřeviny). ÚSSZ proto v rámci jednotlivých 

místních a účelových komunikací navrhuje obnovu nebo založení uliční a doprovodné zeleně nebo 

navrhuje způsob údržby o stávající zeleň. 

Územní studie sídelní zeleně navrhuje zřízení těchto okružních turistických tras, které propojí sídlo 

s krajinou a zvýší rekreační potenciál obce:

 Okružní trasa kolem Chlumského vrchu

 Okružní trasa kolem lesních rybníčků

 Okružní trasa kolem Svaté Studánky

 Okružní trasa kolem Třešňovky do Doliny

Zakreslení navržených turistických tras je součástí výkresu č.1 – Makrokompozice. Navržené trasy 

budou v terénu viditelně označeny. V sídle bude vybudován systém značení. Podél tras budou 
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revitalizovány, obnovovány nebo zakládány plochy zeleně s drobným mobiliářem případně drobnými 

kulturními hodnotami duchovně navazující na poutní tradici místa. K navrženým trasám budou 

vypracovány propagační materiály.  

3. NÁVAZNOST NA ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY A NÁROKY NA STRUKTURU ZELENĚ SÍDLA 

Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍ

Ve správním území sídla Chlum svaté Maří je zjištěna nespojitost prvků lokálního ÚSES. Je to dáno 

uspořádáním sídla, které znemožňuje funkčně propojit lokální prvky ÚSES skrze zastavěné území.

V návaznosti na sídelní zeleň je územním plánem vymezeno lokální biocentrum BC1, které zahrnuje 

plochy zarůstajících travních porostů východně a severně od klášterní zahrady. Vymezení lokálního 

biocentra není v rozporu s navrženými opatřeními ÚSSZ v rámci ploch krajinné zeleně. Naopak 

realizací navržených opatření v rámci ploch s pořadovými čísly 96, 115 a 116 dojde k posílení 

biodiverzity biocentra i posílení kulturních a estetických hodnot krajiny. 

II. ZASTAVĚNÉ	ÚZEMÍ	A	ZASTAVITELNÉ	PLOCHY

1. MAKROKOMPOZICE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

(VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH ROZVOJOVÝCH OS A 

JÁDROVÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU ZELENĚ, ZÁKLADNÍ 

KOMPOZIČNĚ PROSTOROVÉ SCHÉMA SYSTÉMU 

SÍDELNÍ ZELENĚ)

Základní kompoziční prostorové schéma sídelní zeleně úzce souvisí s urbanistickým vývojem sídla. To 

se rozvíjelo kolem Kláštera Křižovníků s Červenou hvězdou ve čtyřech osách. Směrem k Chlumskému 

vrchu, směrem do Dasnic, směrem k hlavní silnici a směrem do Doliny.  Významné plochy sídelní 

zeleně jsou koncentrovány ve středu obce kolem Kláštera. V hlavních rozvojových osách se nacházejí 

zelené ostrůvky vhodné pro realizaci komponované sídelní zeleně, které navazují na veřejná 

prostranství místních a účelových komunikací. Významnou roli má v sídelní zeleni zeleň krajinná 

vytvářející přechod sídla do krajiny (zarůstající luční porosty a staré ovocné sady směrem do lokality 

Třešňovka, zarůstající luční porosty směrem ke Svaté Studánce)

2. PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZELENĚ A 

OSTATNÍCH PŘÍRODNÍCH PRVKŮ

ÚSSZ pracuje nejen s plochami sídelní zeleně, ale také s plochami přírodní zeleně, které přímo

navazují na plochy veřejných prostranství (místní a účelové komunikace). Pro tyto přírodní plochy je 

pak navrhován způsob jejich dalšího rozvoje. Většinou se jedná o opatření navrhující údržbu těchto 

ploch doplněním nebo prořezáním stávající zeleně. V jednom případě je v ploše přírodní zeleně 

navrženo parkoviště a to na strategickém místě před vjezdem do obce (viz. pořadové číslo 49). 

V lokalitě Dolina se zase navrhuje u plochy přírodní změna funkčního využití na plochu veřejné zeleně 

a to v místě, kde stával dnes již neexistující kulturní artefakt (pravděpodobně kaple), viz. pořadové 

číslo 91. U lokality Svaté Studánky se navrhuje změna funkčního využití z plochy přírodní na plochu 

ovocného sadu (NZs), viz. pořadové číslo 27. V ploše meze doprovázející účelovou komunikaci od 

Melčova statku ke Smírčímu kříži se zase navrhují některé organizační změny doplněné o jednoduché 
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krajinné úpravy (viz. pořadové číslo 152). Mez doprovázející účelovou komunikaci směrem ke 

hřbitovu se navrhuje spolu s účelovou komunikací zachovat kvůli propojení obce se hřbitovem (viz. 

pořadové číslo 82 a 97). 

Propojení jednotlivých ploch zeleně a ostatních přírodních prvků je pospáno pro každou plochu 

zeleně zvlášť a je také graficky znázorněno v základní mapě a ortofotomapě. Propojení prvků zeleně 

s ostatními prvky zeleně je zajištěno většinou prostřednictvím veřejných prostranství (místních a 

účelových komunikací)

3. SPECIFIKACE A VYMEZENÍ PLOCH ZELENĚ DLE 

FUNKČNĚ KOMPOZIČNÍCH JEDNOTEK ZELENĚ (FKJZ),  

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI PLOCH, 

NAVRHOVANÉ KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ 

STANDARDY JEDNOTLIVÝCH FKJZ

Plochy zeleně jsou rozděleny do tří kategorií. Podle tohoto členění jsou také v kapitole 1 uspořádány:

1) Veřejná zeleň – jedná se o zeleň, kde je stanoven požadavek zachování přístupnosti bez omezení 

všem za účelem rekreace a odpočinku v plochách sídelní nebo krajinné zeleně. Proto veřejná zeleň 

kromě ploch vymezených územním plánem jako veřejná zeleň ZV, zahrnuje dále tyto plochy:

 Veřejná prostranství –PV

 Plochy přírodní – NP

 Plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené – pouze vybrané plochy

 Plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, louky, pastviny – NZp –
pouze vybrané plochy

 Plochy lesní – pouze vybrané plochy

2) Vyhrazená zeleň – jedná se o zeleň vyhrazenou podle účelu konkrétního funkčního využití plochy 

do níž plocha spadá. Tyto plochy nemusí být vždy bez omezení přístupné. Vztahuje se k nim například 

návštěvní řád nebo svolení správce.

3) Soukromá zeleň – jedná se o zeleň přiléhající k objektům pro rodinné bydlení, která slouží 

majitelům nemovitostí a slouží k zajištění rekreačních, produkčních a samozásobitelských funkcí. Tyto 

plochy nejsou veřejně přístupné a jsou plně v režii majitelů pozemků. 

Hlavním účelem ÚSSZ je stanovit požadavky na rozvoj veřejné zeleně, dále jsou stanovena 

doporučení na rozvoj vyhrazené zeleně a soukromé zeleně. 

Podmínky optimální velikosti ploch jsou stanoveny v rámci územního plánu takto: 

Veřejná zeleň

 Veřejná zeleň ZV  je vymezena plochami s tímto funkčním využitím označených v ÚP barvou a 
kodem ZV.

 Plochy přírodní NP jsou vymezeny plochami s tímto funkčním využitím označených v ÚP 
barvou a kodem NP.

 Plochy zemědělské – soukromé a vyhrazené jsou vymezeny plochami s tímto funkčním 
využitím označených v ÚP barvou a kodem NZs.
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 Plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň jsou vymezeny jako veřejná zeleň plochou 
kterou navazují na veřejná prostranství, viz. pořadová čísla 30, 36, 45 a 138.

 Plochy lesní – jako veřejná zeleň je vymezena pouze lokalita Svaté studánky, viz. pořadové 
číslo 28.

Vyhrazená zeleň

Plochy pro rozvoj zeleně nejsou územním plánem jasně stanoveny. Vyhláška o využívání území však 
stanovuje požadavek na zajištění 30% retence srážkových vod přímo na stavebním pozemku. To 
znamená, že v případě stavebního pozemku je požadována maximálně 70% zastavitelnost. To lze 
vztáhnout i k dalším účelovým pozemkům (např. hřbitov, fotbalové hřiště, dětské hřiště) kde vždy 
minimálně 30% plochy bude věnováno pro rozvoj doprovodné zeleně. 

Soukromá zeleň

 U stávajících ploch vymezených územním plánem pod funkčním využitím BV, viz. vyhrazená 
zeleň

 U ploch vymezených územním plánem pod funkčním využitím ZS, je celá plocha zahrady 
nezastavitelná

 U navrhovaných rozvojových ploch bydlení vymezených územním plánem pod funkčním 
využitím BV- Zxxxx, se stanovuje v regulativech územního plánu požadavek na minimální 
velikost pozemku a maximální zastavěnost v rámci stavebního pozemku. 

Kvalitativní standardy jsou stanoveny prostřednictvím požadavku na intenzitu údržby a dalších 
stanovených požadavků v rámci rozvoje zeleně jednotlivých ploch.

4. POŽADAVKY NA VYBAVENOST (RÁMCOVĚ DLE 

KATEGORIÍ,  NEBO ZEJMÉNA U MENŠÍCH SÍDEL 

INDIIDUÁLNĚ PRO JEDNOTLIVÉ PLOCHY)

Požadavky na vybavenost jednotlivých ploch zeleně jsou popsány pro každou plochu zeleně, viz. 

kapitola 5.

5. POŽADAVKY NA INTENZITU ÚDRŽBY

V rámci jednotlivých ploch jsou stanoveny intenzitní třídy údržby:

1. Intenzitní třída údržby 

Vegetační prvky:

trávník, stromy, keře jednotlivé a keřové skupiny, tvarované keře, květinové záhony.

Trávník:

parkový a rekreační, seč na výšku cca 60-100 mm,  výška seče cca 30-40 mm. Celkový počet sečí 8-20, 

dle momentálního průběhu počasí. Odvoz posečené hmoty jen pří větším nárůstu při snížené 

frekvenci sečí. Možnost fakultativní zálivky v období mimořádných přísušků (dovoz vody). Na podzim 

vyhrabání listí. Dle potřeby vertikutace a aerifikace (v případě zplstnatění či zamechování nebo po 

mimořádném zatížení plochy po pouti).
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Stromy:

po výsadbě cca 3 roky budou udržovány pěstební mísy a kotvení a bude zabezpečena možnost 

fakultativní zálivky v období mimořádných přísušků (dovoz vody). Doporučena ochrana paty kmenů 

při sekání trávy. Průběžně sledovat a usměrňovat vývoj koruny - udržovací řez. Vzhledem k velikosti 

obce se doporučuje u všech mladých stromů ochrana proti okusu zvěří. U ovocných stromů je nutno 

provádět odborný řez dle pěstebního tvaru.

Keře:

u jednotlivých keřů udržovat po výsadbě cca 3 roky pěstební mísy, u keřových skupin udržovat černý 

úhor (mulčování, pletí) a zabezpečit fakultativní zálivku. Odstraňovat namrzlé a suché výhony, u 

některých kvetoucích keřů odstraňovat odkvetlá květenství. Dle druhu je možno provádět zmlazovací 

řez, ne však častěji než za cca 15 let a vždy hlubokým řezem. Řez živých plotů a tvarovaných keřů 

minimálně 1x/rok, lépe 2x (předjaří, konec léta). 

Květinové záhony:

v Chlumu budou použity vyjímečně. U letničkových záhonů je  třeba provádět sezónní výměnu rostlin, 

během vegetace pletí a závlahu. Při použití dvouletek bude použit zimní kryt chvojím. Na jaře se při 

první výsadbě provede obnova či doplnění substrátu. U záhonových růží je nutný odborný řez a 

odstraňování odkvetlých květů, dále pletí, okopávání, závlaha, v případě potřeby chemický postřik 

proti mšicím. U trvalkových záhonů pletí, odstraňování odkvetlých květenství,doplňování rostlin 

zejména po zimě, závlaha, přihnojování.

Komunikace:

pěší cesty nejlépe mlatové s obrubníkem. Průběžná údržba povrchu mlatu - odstraňování případných 

erozních rýh, doplňování nášlapné vrstvy. 

Vybavení:

lavičky, odpadkové koše, altán, zařízení dětského hřiště, příp. informační tabule ap.

Celá plocha:

úklid, sběr odpadků ap. cca 1x/týden ve vegetační době, v zimě prohrnování sněhu - udržování 

průchodnosti.

2. Intenzitní třída údržby 

Vegetační prvky:

trávník, stromy, keře ve skupinách.

Trávník:

krajinný (luční). Kosení na výšku 60 - 100 mm cca, 2-3x ročně. Hrabání a odvoz sena. Bez závlahy. 

Možnost použití druhově bohaté osevní směsi - květnaté trávníky na nově zakládaných plochách.

Stromy: 

jako v I. int. třídě. Vzhledem  k umístění na okraji nebo mimo intravilán nutno udržovat ochranu proti 

okusu zvěří. U ovocných stromů je nutno provádět odborný řez dle pěstebního tvaru .
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Keře:

do doby plošného zapojení porostu udržovat černý úhor - pletí, mulčování. Odstraňovat namrzlé či 

suché výhony. V intravilánu je možno provádět zmlazovací řez, ne však častěji než za cca 15 let a vždy 

hlubokým řezem. V krajině se  se zmlazovacím řezem nepočítá.

Komunikace:

využívány jsou místní komunikace. Kde je uvažován pouze pěší provoz, nejlépe mlatové, s 

obrubníkem nebo bez. Komunikace se smíšeným provozem, cyklostezky - zpevněný živičný povrch.

Vybavení:

lavičky, odpadkové koše, altán, příp. informační tabule...

Celá plocha:

úklid dle potřeby, odstraňování nežádoucích náletů a buřeně, resp. nedopustit jejich rozvoj.

3. Intenzitní třída údržby 

Vegetační prvky:

trávník, stromy, keře ve skupinách.

Trávník:

krajinný (luční) trávník. Kosení na výšku 60 - 100 mm cca, 2x ročně. Hrabání a odvoz sena. Bez 

závlahy. Předpokládá se používání zemědělských technologií kosení a sběru sena. Na nově 

zakládaných plochách, resp. změně využití z orné půdy na travnatý travní porost se použijí 

zemědělské (pícninářské, pastevní) osevní směsi. 

Stromy:

jako ve II. int. třídě. Stromořadí, jednotlivé stromy, porosty - remízky, skupiny. Vzhledem  k umístění 

na okraji nebo mimo intravilán je nutno udržovat ochranu proti okusu zvěří. U ovocných stromů je 

nutno provádět odborný řez dle pěstebního tvaru.

Keře:

pouze na svažitých mezích a na okrajích či v podrostu remízků. Vyžínání do doby zapojení porostu. 

Výhradně domácí druhy keřů.

Komunikace:

zpřístupnění zabezpečují převážně místní komunikace a hospodářské polní cesty. V případě pěších -

turistických stezek  bude mlatový povrch bez obrubníků.

Vybavení:

lavičky, odpadkové koše...

Celá plocha:

odstraňování nežádoucích náletů a buřeně, resp. nedopustit jejich rozvoj.
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Poznámka:

v blízkosti atraktivních objektů v plochách II. a III. int. třídy - socha, kaplička, křížek, studánka - mohou 

být použity prvky I. int. třídy - parkový, příp. zátěžový (pochozí) trávník, květinový záhon, stříhaný živý 

plůtek ap.

Intenzitní třídy údržby jsou navrženy pro všechny konkrétní plochy v kapitole 5 a dále v tabukové 

části v kapitole 6.i

6. FUNKČE KOMPOZIČNÍ JEDNOTKY ZELENĚ DLE 

SPECIFICKÝCH ČÁSTÍ SÍDLA

V sídle se nachází tyto funkčně kompoziční jednotky zeleně:

 Park

 Parkově upravená plocha

 Doprovodná zeleň komunikací

 Městská ostatní zeleň

 Zeleň smíšeně obytných souborů

 Zeleň občanské vybavenosti

 Zeleň obytných souborů

 Zeleň výrobních areálů

 Přírodně udržovaná plocha

 Přírodní zeleň

d. NÁVRH	DŘEVINNÝCH	VEGETAČNÍCH	PRVKŮ

I. NÁVRH	 PLOŠNÉHO	 ZASTOUPENÍ	 DŘEVINNÝCH	

VEGETAČNÍCH	 PRVKŮ,	 NÁVRH	 JEJICH	 PROSTOROVÉ	

STRUKTURY

Plošné zastoupení vegetačních prvků a jejich prostorová struktura bude vycházet z charakteru 

funkční prostorové jednotky. U parků a parkově upravených ploch v intravilánu bude větší paleta 

vegetačních prvků a vyrovnané zastoupení otevřených travnatých ploch a dřevinných prvků. V uliční 

zeleni budou převažovat travnaté pásy, při dostatečných prostorových možnostech stromořadí či 

jednotlivé stromy, v extravilánu podél komunikaci obdobně travnaté pásy se stromořadími. V 

krajinné zeleni se bude jednat převážně o trvalé travní porosty doplněné prvky rozptýlené krajinné 

zeleně začleněním stávajících mezí, remízků  jednotlivých stromů ap. Navržené ovocné sady starých 

odrůd budou zakládány jako vysokokmenné a zatravněné. Stávající spontánní náletové porosty 

budou dle lokálních podmínek a záměrů ÚSSZ převedeny na cílové porosty výchovnými probírkami 

nebo převedeny na trvalé travní porosty. Popisy pro jednotlivé  plochy  jsou uvedeny v kapitole 5.
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II. NÁVRH	 DŘEVIN	 PRO	 VYUŽITÍ	 V PARKOVÝCH	 A	

KRAJINÁŘSKÝCH	 ÚPRAV	 (DOPORUČENÝ	 SORTIMENT	

KOSTERNÍCH	 DŘEVIN	 PRO	 PARKY	 A	 ULIČNÍ	 PARTER,	

SORTIMENT	 DŘEVIN	 VHODNÝCH	 PRO	 VÝSADBY	

V NEZASTAVĚNÉM	 ÚZEMÍ	 V NEJBLIŽŠÍM	 OKOLÍ	 SÍDLA	

S VYUŽITÍM	 DRUHŮ	 VHODNÝCH	 PRO	 DANÉ	

EKOLOGICKÉ	 PODMÍNKY, SORTIMENT	 ROSTLIN	 ČÁSTI	

SYSTÉMU	 ZELENĚ	 NAVAZUJÍCÍHO	 NA	 ÚSES	 NEBO	 JINÉ	

LOKALITY	VYSOKÉ	PŘÍRODNÍ	HODNOTY)

V parkových a krajinářských úpravách budou používány výhradně domácí druhy listnatých dřevin a 

postupně a koncepčně bude nahrazována současná nevhodná druhová výsadba jehličnatých dřevin.

Doporučený sortiment kosterních dřevin je popsán níže (druhy stromů)

V uliční zeleni budou využity nižší okrasné kultivary ovocných dřevin. Účelové cesty v krajině bude 

doprovázet buď současná zeleň začleněná cílenou údržbou, nebo v místech kde doprovodná zeleň 

komunikací chybí bude vegetační doprovod odpovídat navrhovaným druhům (viz. jednotlivé plochy 

popsané v kapitole 5). Jako vegetační doprovod některých účelových komunikací jsou navrhovány 

staré krajové odrůdy ovocných dřevin. 

V druhovém složení zeleně se počítá s výsadbami těchto druhů stromů:

 Tilia cordata

 Acer platanoides

 Acer campestre

 Acer pseudoplatanus

 Quercus robur

 Quercus petraea

 Carpinus betulus

 Ulmus minor

 Fraxinus excelsior

 Salix alba

 Betula alba

 Sorbus aucuparia

 Fagus silvatica

 Juglans regia

 Pyrus 

 Malus domestice, Malus hybrida
V druhovém složení zeleně se počítá s výsadbami těchto druhů keřů:

 Viburnum opulus

 Viburnum lantana

 Euonymus europaeus

 Cornus mas

 Crataegus monogyna

 Berberis vulgaris

 Lonicera xylosteum

 Taxus cuspidata
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 Cornus sanguinea

 Rosa glauca, Rosa galica, Rosa canina

 Staphylea pinnata

 Salix sp.  - keřové vrby

 Cotoneaster intergerrimus

 Ribes alpinum

 Lonicera nigra

 Sambucus racemosa

III. DALŠÍ	POŽADAVKY	NA	STRUKTURU	VEGETACE

Vegetace v zastavěném území sídla bude postupně nahrazována druhově vhodnější výsadbou, viz. 

vyjádření památkového ústavu v Lokti:

Odstranit z centra historické obce všechny jehličnaté dřeviny a nové jehličnany nevysazovat!“ a	

„Zcela se vyvarovat použití jehličnanů, listnatých barevnolistých, pestrých, panašovaných a 

habituelních odrůd stromů a keřů. Omezit nebo se zcela vyvarovat použití druhů typicky používaných 

v novodobých výsadbách ve městském prostředí. Použité druhy dřevin by měly být zejména domácí!“

Zpracovatel ÚSSZ k tomuto vyjádření dodává: „Sortiment domácích dřevin bude doplněn o 

osvědčené a tradičně ve venkovských sídlech používané dokonale aklimatizované a neinvazivní druhy 

okrasných dřevin, zejména ze skupiny kvetoucích keřů a ovocných dřevin.“

Výjimku tvoří pouze uliční zeleň, která v současné době zcela chybí. Uliční zeleň bude komponována 

spolu s požadavky na zajištění parkovacích stání a chodníků a bude součástí všech úprav a 

rekonstrukcí komunikací. Tam budou do volných zelených ploch vysazovány nižší okrasné druhy 

ovocných dřevin. 

Na přechodu sídla a krajiny bude zeleň eliminována. V rámci návrhu rozvoje zeleně jednotlivých ploch 

je navrhována obnova některých pozemků, které v současné době zarůstají náletovou vegetací  a 

vytváří tak nevhodné vazby sídel a krajiny. 

Podporován je rozvoj liniové zeleně podél účelových komunikací. 

e. NÁVRH	OPATŘENÍ

I. NÁVRH	 OPATŘENÍ	 A	 PODMÍNEK	 OCHRANY	 ZELENĚ,	

PAMÁTKOVĚ	 CHRÁNĚNÝCH A	 HISTORICKÝCH	

ZAHRADNÍCH	A	PARKOVÝCH	OBJEKTŮ

V obci Chlum svaté Maří se navrhuje zajistit revitalizaci klášterní zahrady v objektu kláštera i klášterní 

zahrady v jeho sousedství. Jedná se o významné plochy zeleně v sídla, které jsou v současné době ve 

špatném stavu. 

Jejich revitalizace bude řešena autorizovaným zahradním architektem a konzultována s památkovým 

ústavem v Lokti. 
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II. DOPORUČENÍ	 ZPŮSOBU	 A	 ETAPIZACE	 REALIZAČNÍCH	

POSTUPŮ	(S	NÁVRHEM	1.ETAPY	K REALIZACI)

Při analýze veřejné zeleně sídla byl zjištěn její zcela nekoncepční rozvoj postrádající  jakékoliv 

charakterové návaznosti na duchovní hodnotu sídla. Proto je ÚSSZ navržena obnova ploch zeleně 

tak, aby bylo sídlo přiblíženo původnímu konceptu využití a navržená opatření jsou navrhována 

s ohledem na možnosti získání finančních prostředků na údržbu a rozvoj zeleně. 

Plochy krajinné zeleně budou obnovovány průběžně z prostředků Programu péče o krajinu, který 

umožňuje získat finanční prostředky na údržbu přírodních biotopů, obnovu a zakládání ovocných 

sadů, výsadby stromořadí apod. 

Sídelní zeleň bude obnovována na základě konkrétních připravených projektových dokumentací. 

Doporučuje se projektovou dokumentaci zpracovávat vždy v návaznosti na dotační program, 

z kterého budou finanční prostředky žádány. V I. etapě bude revitalizováno náměstí, obecní park a 

ulice Mariánská. V současné době se již připravuje projektová dokumentace na revitalizaci poutního 

areálu Kláštera. Tento projekt zadali a řeší Křížovníci s Červenou hvězdou. Bude vyžadováno zajištění 

charakterové návaznosti zeleně na vypracovanou územní studii sídelní zeleně a připravované 

projekty pro revitalizaci obecní zeleně.

III. NÁROKY	NA	ZAJIŠTĚNÍ	ÚDRŽBY	ZELENĚ

Nároky na zajištění údržby zeleně souvisí s navrženou intenzitní třídou údržby, viz. kapitola 6.5

f. NÁVRH	 TÉMAT	 PRO	 ZAPRACOVÁNÍ	 DO	 ÚZEMNĚ	 PLÁNOVACÍ	

DOKUMENTACE
Změnou č.1 územního plánu obce Chlum svaté Maří budou prověřeny tyto návrhy na změnu:

Druh zeleně číslo plochy funkční využití v rámci ÚP požadované funkční využití

Veřejná zeleň

16 - rozvojová plocha 
Z48 ZV

VZ s regulativy umožňující 
výstavbu zahradní 
restaurace

18 - Parkově upravená 
plocha na okraji sídla v 
lokalitě Zelený vrch PV ZV

26 - Plochy bývalých 
luk zarůstající 
náletovou u cesty 
vedoucí ke Svaté 
Studánce NZs - K41 NZp

27 - Remízek s 
mimolesní zelení u 
lokality Studánka a 
zarůstající ttp NP NZs
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Druh zeleně číslo plochy funkční využití v rámci ÚP požadované funkční využití

28 - Svatá Studánka NL ZV - lesopark

30 - Parkově upravená 
plocha u rozhledny na 
Zeleném vrchu NZp ZV

32c ZS ZV

36 - Remízek v lokalitě 
Na Samotě NZp ZP - lesopark

49 – Plocha na okraji 
obce navržená 
k založení parkoviště NP DS

55 - travnatá plocha na 
křižovatce účelových 
komunikací PV ZV

69 – navržená plocha 
parkoviště DS – Z21 NP

82 - mez vedoucí jižně 
od hřiště a hřbitova TI – Z12, NP NP

91 - drobné plochy 
mimolesní zeleně v 
lokalitě Dolina NP ZV

97 - Doprovodná zeleň 
účelové komunikace 
vedoucí z lokality 
Třešňovka do lokality 
Hřbitova PV, TI, NP PV

115 - Plochy bývalých 
luk zarůstající 
náletovou zelení 
severně od klášterní 
zahrady NZs - K47 NZp

168 – nová účelová NZp, NZ, NL PV
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Druh zeleně číslo plochy funkční využití v rámci ÚP požadované funkční využití

komunikace vedoucí 
k lesním rybníkům

171 - nová místní 
komunikace v 
rozvojové lokality 
navazující na 
Lítoveckou výsypku PV

PV s podmínkou vypracování 
územní studie v rámci celé 
rozvojové lokality bydlení Z5

173 – Kaplička na 
Chlumském vrchu NL ZV

g. NÁVRH	 TÉMAT	 PRO	 ŘEŠENÍ	 OBECNĚ	 ZÁVAZNOU	 VYHLÁŠKOU	

MĚSTA
Obecně závaznou vyhláškou města bude řešena údržba veřejné zeleně a to podle navržených 

intenzitních tříd údržby.  Ve vyhlášce města budou stanoveny termíny společensky významných akcí, 

k jejichž datu je vhodné načasovat seče a údržbu veřejné zeleně, tak aby plnila reprezentativní funkci 

v návštěvnicky exponovaných termínech. 

Tato vyhláška bude dále řešit celkovou personální i finanční organizaci údržby zeleně. 

Do vyhlášky je vhodné zařadit také časový plán přípravy a následné realizace dílčích úkolů pro obnovu 

veřejné zeleně (organizace přípravy projektových dokumentací s jejich následnou realizací) a stanovit 

člověka, který bude dohlížet na plnění stanovených termínů. 

h. VYMEZENÍ	 PLOCH	 VHODNÝCH	 PRO	 OBNOVU	 A	 REVITALIZACI	

ZELENĚ
 Ve veřejném prostoru je požadována obnova a revitalizace těchto významných ploch zeleně:

 Klášterní zahrada v areálu kláštera – pořadové číslo 132

 Klášterní zahrada navazující na klášter – pořadové číslo 105

 Obecní park – pořadové číslo 38

 Park u kapličky – pořadové číslo 173

 Park u Studánky – pořadové číslo 28
V krajině je požadována obnova a revitalizace těchto významných ploch zeleně:

 Staré ovocné sady

 Luční porosty s mezemi spadající do lokality Dolina

 Obnova obecních zahrad v návaznosti na bývalou školu

 Obnova komponované zeleně v lokalitě Svaté Studánky
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i. TABULKY

Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

Veřejná zeleň

1 - náměstí 1 okrasné jabloně

ponechat a doplnit o další okrasné 
kultivary středněkmenných ovocných 
dřevin

5 - Travnatá plocha s 
dubovým stromořadím 
navazující na náměstí J.W. 
Goetheha 1 Quercus robur ponechat

8 - Plocha mimolesní 
zeleně u dětského hřiště 2 Betula alba

ponechat pespektivní dřeviny, prořezat 
neperspektivní  jedince, případně doplnit 
o novou výsadbu, založení prosvětleného 
březového háje s udržovaným trávníkem

11 - Plocha na okraji 
Lítovecké výsypky 3 Betula alba ponechat

16 - park navržený ÚP v 
lokalitě Drsný vrch 1

bez vegetačního 
doprovodu domácí druhy listnatých dřevin

18 - Parkově upravená 
plocha na okraji sídla v 
lokalitě Zelený vrch 1

Pinus mugo, Pinus 
silvestris, Picea abies

domácí druhy keřů (staphylea pinnata), 
domácí druhy listnatých dřevin

22 - travnatá plocha v ulici 
Zahradní 2

bez vegetačního 
doprovodu staré odrůdy ovocných dřevin

23b - parčík naproti 
průchodu ke Studánce 1

Chamaecyparis sp., Thuja 
sp. ponechat
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

25 - Doprovodná zeleň 
místní a účelové 
komunikace vedoucí do 
lokality svaté Studánky 3

Picea pungens, Acer 
platanoides

Smrk stříbrný (Picea pungens) na 
křižovatce místních komunikací bude 
nahrazen javorem (Acer platanoides)

26 -Plochy bývalých luk 
zarůstající náletovou u 
cesty vedoucí ke Svaté 
Studánce 3 náletové dřeviny na ttp obnova lučního porostu

27 - Remízek s mimolesní 
zelení u lokality Studánka a 
zarůstající ttp 3

směs dřevin stromového a 
keřového patra - Prunus 
avium, Betula alba

založení ovocné sadu starých odrůd 
ovocných dřevin

28 - Svatá Studánka 3

Tilia cordata prorostlé 
hustým náletovým 
porostem

ponechat a revitalizovat původní 
krajinnou úpravu, odstranění náletového 
porostu, prosvětlení porostu okolo tůní

29 - Navržená účelová 
komunikace v rámci 
schválené územního plánu 
jako průchod ke svaté 
Studánce z ulice Vítězlava 
Nezvala 3 Tilia cordata

ponechání stávajících stromů, jejich 
údržba a odstranění hustého náletové 
porostu u Studánky, obnova travních 
porostů u Studánky

30 - Parkově upravená 
plocha u rozhledny na 
Zeleném vrchu 1

bez vegetačního 
doprovodu výsadba solitérní dřeviny (Tilia cordata)

31 - Doprovodná zeleň 
místní komunikace vedoucí 
na Chlumský vrch 3 Betula alba Quercus robur
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

32 - Plocha za klášterem s 
pořadovým číslem 1

bez vegetačního 
doprovodu domácí druhy ovocných dřevin

34 - Vítězslava Nezvala 1 Acer platanoides

ponechat a doplnit, v místě rozvojové 
plochy požadovat ponechání zeleného 
pásu pro rozvoj uliční zeleně

36 - Remízek v lokalitě Na 
Samotě 3

Acer platanoides, Betula 
alba, Fraxinus excelsior

ponechat pespektivní dřeviny, prořezat 
neperspektivní  jedince, přenést křížek z 
lokality s pořadovým číslem 37, založit 
novou účelovou komunikaci vedoucí k 
lesním rybníčkům (viz. pořadové číslo 
168)případně doplnit o novou výsadbu, 
založení prosvětleného lesoparku s 
udržovaným trávníkem

38 - obecní park u náměstí 1

Picea abies, P.pungens, 
Pinus strobus, Tilia 
cordata, Betula alba, 
Prunus avium domácí druhy listnatých dřevin

39 - parčík naproti škole 1 Betula alba, Picea pungens domácí druhy listnatých dřevin

42 - Doprovodná zeleň 
místní a účelové 
komunikace vedoucí do 
lokality samoty západně od 
obce 3 Acer platanoides staré odrůdy ovocných dřevin

44 - Doprovodná zeleň 
místní a účelové 
komunikace vedoucí do 2

bez vegetačního 
doprovodu Tilia cordata
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

lokality Zeleného vrchu po 
západním obvodu obce 

45- Neobhospodařovaná 
část lučního porostu 
porostlá středně vzrostlými 
stromy 2

trávník, Picea abies, Picea 
pungens

stromořadí starých odrůd ovocných 
dřevin

48- Plocha mimolesní
zeleně jako doprovodné 
zeleně účelové komunikace 
vedoucí k samotě západně 
od obce 3

směs dřevin stromového a 
keřového patra -  Betula 
alba, Salix sp., Populus 
tremula, atd.

zachování remízku, plánuje se pouze 
vykácet neperspektivní nebo havarijní 
stromy

49 - Plocha mimolesní 
zeleně jako doprovodné 
zeleně silnice vedoucí z 
obce do Kacéřova 2

směs dřevin - staré odrůdy 
ovocných dřevin, Betula 
alba, Populus tremula Fraxinus excelsior

52 - park u silnice 1 Tilia cordata ponechat

55- travnatá plocha na 
křižovatce účelových 
komunikací 2 Picea abies Tilia cordata
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

58 - Účelová komunikace 
vedoucí k plánovanému 
parkovišti na západním 
okraji sídla Chlum svaté 
Maří 3

bez vegetačního 
doprovodu Juglans regia

60 – Plocha místní 
komunikace vedoucí ke 
Staré třešňovce 2 - -

61 – Plocha místní 
komunikace propojující 
ulici Školní s ulicí 
Mariánská 1 - -

62 – Plocha místní 
komunikace propojující 
ulici Školní s ulicí 
Mariánská podél obecního 
parku 1 - -

63 – Plocha místní 
komunikace propojující 
obecní park s ulicí 
Mariánská 1 - -
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

64 – Plocha místní 
komunikace propojující 
ulici Zahradní s dětským 
hřištěm 1

Stomořadí (Acer 
platanoides) Obnova stromořadí (Acer platanoides)

65 – plocha účelové 
komunikace propojující 
ulici Hornickou s ulicí 
Mariánskou 1

Sukcesní zeleň (Betula 
alba) Středněkmenné ovocné dřeviny

66 – účelová komunikace 
propojující ulici Hornickou 
s lokalitou samoty západně 
od obce 2 Sukcesní zeleň Stromořadí (Quercus robur)

67 – přístupové 
komunikace k objektům 
pro bydlení 2

Sukcesní zeleň, okrasná 
zeleň -

68 - Nová místní 
komunikace obsluhující 
rozvojovou plochu bydlení 
v severní části sídla u 
Lítovecké výsypky 1 - -

69 – parkoviště navržené 
pod třešňovým sadem 3 Sukcesní zeleň Sukcesní zeleň
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

70 - Malá travnatá plocha 
bez vegetace na křižovatce 
silnic v ulici Hornická 1

bez vegetačního 
doprovodu

keřová výsadba s dekoračním prvkem 
reprezentujícím obec - znak obce, znak 
řádu křížovníků s červenou hvězdou

71 – Parkoviště navržené 
v lokalitě na vyhlídce 2

sukcesní porost s 
převahou Betula alba

v klášterní zahradě založit částečně 
užitkovou a částečně okrasnou zahradu 
(bylinný záhon, růžová zahrada, 
zeleninová zahrada, ovocný strom, 
okrasný významný strom)

75 - plocha ve Školní ulici u 
pěšího průchodu do Staré 
třešnovky 1 Picea abies, P.pungens domácí druhy listnatých dřevin

78, 121 - Starý třešňový 
sad 3 Prunus sp.

Prunus sp. - obnova starého ovocného 
sadu

82 - mez vedoucí jižně od 
hřiště a hřbitova 3

Tilia cordata, Aesculus  
hippocastanum

ponechat a doplnit případně prořezat v 
místech s hustým sponem

91 - drobné plochy 
mimolesní zeleně v lokalitě 
Dolina 2 Acer platanoides

ponechání pouze několika málo 
perspektivních jedinců, porost vyčistit od 
náletových dřevin
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

92, 124 - Plochy bývalých 
sadů zarůstající náletovou 
zelení v lokalitě Dolina 3

sukcesní zeleň vegetace 
mokřadního charakteru

management vlhkých lučních porostů, 
udržovat louky bez vzrostlé zeleně

97 - Doprovodná zeleň 
účelové komunikace 
vedoucí z lokality 
Třešňovka do lokality 
Hřbitova 3

Tilia cordata, Aesculus  
hippocastanum

ponechat a doplnit případně prořezat v 
místech s hustým sponem

98 - Doprovodná zeleň 
místní komunikace vedoucí 
z lokality Dolina přes 
Třešňovku do ulice Školní 3

starý ovocný sad -
Třešňovka staré odrůdy ovocných dřevin

99 – Lesní porost u 
Melčova statku 3

Zamokřený pozemek se 
sukcesní vegetací

Vodní plocha s extenzivně udržovanou 
mokřadní loukou

105 - klášterní zahrada 1

Acer  platanoides, staré 
odrůdy ovocných dřevin, 
směs náletových listnatých 
dřevin

domácí druhy listnatých dřevin, staré 
odrůdy ovocných dřevin

115 - Plochy bývalých luk 
zarůstající náletovou zelení 
severně od klášterní 
zahrady 3 náletové dřeviny na ttp obnova lučního porostu

116- Meze vedoucí po 
vrstevnici severně od 
klášterní zahrady 3

směs dřevin - Acer 
platanoides, Prunus 
avium, Betula alba, atd. ponechat
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

128 - travnatá plocha v ulici 
zahradní 1

bez vegetačního 
doprovodu staré odrůdy ovocných dřevin

131 - Plocha mimolesní
zeleně jako doprovodné 
zeleně účelové komunikace 
vedoucí do Kacéřova 3

směs dřevin stromového a 
keřového patra -  Betula 
alba

ponechat pespektivní dřeviny, prořezat 
neperspektivní  jedince, doplnit o novou 
výsadbu v místech s chybějící liniovou 
zelení

138 - Neobhospodařovaná 
část lučního porostu 
zarůstající náletovou zelení 
u účelové komunikace 
vedoucí z ulice Zahradní ke 
Svaté studánce 3

náletová zeleň s keřovým 
patrem

management mezofilních ovsíkových luk, 
udržovat louky bez vzrostlé zeleně

144 - ulice vedoucí od 
Náměstí na významné 
vyhlídkové místo 1

bez vegetačního 
doprovodu Tilia cordata

151 - Doprovodná zeleň 
účelové komunikace 
vedoucí do lokality Dolina 3

Quercus robur, Betula 
alba, Aesculus 
hippocastanum, Tilia 
cordata

ponechat a doplnit případně prořezat v 
místech s hustým sponem
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

152 - Mez doprovázející 
účelovou komunikaci z 
lokality Dolina ke smírčímu 
kříži 3

směs dřevin - Acer 
platanoides, Betula alba, 
atd.

ponechat perspektivní jedince, prořezat 
neperspektivní jedince, dosázet porost na 
volných plochách, v širších úsecích 
vytvořit jednoduchou krajinnou úpravu s 
instalací kulturních artefaktů a lavičkou

154 - Plocha veřejné zeleně 
využívaná jako soukromá 
zahrada při ústí místní 
komunikace na silnici v ulici 
Školní 1

bez vegetačního 
doprovodu domácí druhy listnatých dřevin

156 - ulice Zahradní 1
bez vegetačního 
doprovodu

bez vegetačního doprovodu, vyžadovat 
vhodné typy oplocení zahrad vůči 
veřejnému prostoru

164 - Mariánská ulice 1
bez vegetačního 
doprovodu

zelené pásy s nízkými keři a 
středněkmennými okrasnými odrůdami 
ovocných dřevin vymezené mezi 
parkovacími stáními

165 - Školní ulice 1
bez vegetačního 
doprovodu bez vegetačního doprovodu

166 - Mírová ulice 1
bez vegetačního 
doprovodu

zelené pásy s nízkými keři a 
středněkmennými okrasnými odrůdami 
ovocných dřevin vymezené mezi 
parkovacími stáními
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

167 - Hornická ulice 1

Acer platanoides, Betula 
alba, staré odrůdy 
ovocných dřevin staré odrůdy ovocných dřevin

168 - Doprovodná zeleň 
navržené účelové 
komunikace vedoucí z 
lokality Samoty do lokality 
lesních rybníčků 3 bez vegetace Quercus robur

170 - Nová místní 
komunikace vedoucí z ulice 
Hornická do lokality 
Třešňovky 1

bez vegetačního 
doprovodu staré odrůdy ovocných dřevin

171 - nová místní 
komunikace v rozvojové 
lokality navazující na 
Lítoveckou výsypku 1

bez vegetačního 
doprovodu

řešení ponechat na základě územní studie 
řešící komplexně celou rozvojovou 
lokalitu

172 - Nová místní 
komunikace vedená mezi 
objekty rodinných domů k 
plánované ploše pro 
parkování 1

bez vegetačního 
doprovodu, náletové 
dřeviny

řešení ponechat na základě konkrétní 
projektové dokumentace řešící 
komplexně celou rozvojovou lokalitu

173 – Kaplička na 
Chlumském vrchu 2 Bez vegetace

Tilia cordata, Quercus robur, keřová 
výsadba okolo kapličky
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

Soukromá zeleň

37 – Plocha náletové 
zeleně okolo křížku 
v lokalitě Na Samotě 1 Sukcesní porost

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

51 – Plochy soukromé 
zeleně v rámci stávajících 
pozemků rodinných domů 
a nádvoří 1

Užitková, okrasná a 
náletová zeleň

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

174 – Plochy soukromé  
zeleně 1

Užitková, okrasná a 
náletová zeleň

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

176 – Plochy soukromé 
průběžně zeleně v rámci 
rozvojových ploch pro 
bydlení BV - Zx 1

Volné plochy ttp se 
sukcesní zelení

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

Vyhrazená zeleň

7 - dětské hřiště 1 bez vegetace
náhrada pletivového oplocení živým 
plotem
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

53 – Plochy zeleně v rámci 
objektů pro smíšené 
bydlení 1

Užitková, okrasná a 
náletová zeleň

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

54 – Plochy zeleně v rámci 
objektů pro občanské 
vybavení 1

Užitková, okrasná a 
náletová zeleň

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

56 – autobusová zastávka 1 - Keře, popínavé rostliny

57 – Vyhrazená zeleň 
v rámci výrobních areálů 2

Užitková, okrasná a 
náletová zeleň

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

59 – Vyhrazená zeleň 
v rámci rozvojové plochy 
občanského vybavení OV –
Z2 1 -

Užitková a okrasná zeleň vhodného 
druhového složení, omezení jehličnanů, 
převaha domácích druhů listnatých dřevin

81 - fotbalové hřiště 1 Populus nigra fastigiata Fraxinus excelsior

83 - obecní hřbitov 1 Aesculus hippocastanum

určeno k celkové revitalizaci s 
ponecháním významných perspektivních 
dřevin i tradičně vysazovaných okrasných 
jehličnanů, případně doplněním výsadby

96 - Zarůstající plocha ttp 
doprovázející účelovou 
komunikaci směřující do 
lokality Dolina 3 sukcesní zeleň na ttp

management mezofilních ovsíkových luk, 
udržovat louky bez vzrostlé zeleně
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Druh zeleně číslo plochy
int. třída 
údržby stávající výsadba navrhovaný vegetační doprovod

100 - areál školní zahrady 1

bez vegetace, několik 
okrasných druhů keřů v 
zadní části budovy 
(Forsythia, Thuja)

akumulační retenční nádrž s vegetačním 
doprovodem

132 - areál kláštera 1 bez vegetace

v klášterní zahradě založit částečně 
užitkovou a částečně okrasnou zahradu 
(bylinný záhon, růžová zahrada, 
zeleninová zahrada, ovocný strom, 
okrasný významný strom)

169a,169b – navržené 
plochy občanského 
vybavení v ulici Školní 1

Sukcení porost s převahou 
Betula alba

Obnovena bude zahrada s rozvolněnou 
výsadbou stromů, které nebudou bránit 
výhledu na klášter.

175 - Plocha zeleně v 
návaznosti na Melčův 
statek 3 ttp se zelení

management mezofilních ovsíkových luk 
na suchých stanovištích a vlhkých luk na 
mokrých stanovištích


