ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ HLUK
NÁVRH A ETAPIZACE ZÁKLADNÍCH PLOCH ZELENĚ

Č.ZP

Funkční
typ

název plochy

stávajíci stav

1

ZD

Hlavní silnice - Hradišťská

předzahrádky rodinných domů, aleje
mladých, ale i vzrostlých dřevin

2

ZD

Hlavní silnice, ul. Hlavní - vrchní a západní
část

uliční prostory podél hlavní silnice, aleje
vzrostlých dřevin, potřeba doplnění dřevin

3

U

Obytná ulice Sadová, Sokolská a
Vyšehradská

uliční prostor, předzahrádky rodinných domů
osázené solitérními dřevinami, travnaté pásy
a částečně keřové pásy vedle komunikaci

4

O

Polní cesta vedle ul. Sadová

polní cesta, lemovaná alejí vzrostlých stromů

5

ZD

Uliční prostor, ul. Cihelní vedle hřbitova

6

U

Obytná ulice, ulice Pod Sádkama

7

ZD

Vedlejší silnice, ulice Závodní

8

U

9

U

10

U

uliční zeleň, vzrastlejší jehličnaté dřeviny,
alej z ovocných dřevin a výsadby z nižších
keřů
uliční prostor je tvořen úzkým trávnatým
pásem

návrh

parkovací plocha u obytní ulice, z části je
zatravněna, z části zpevněná nepropustným
materiálem

sjednocení a doplnění alejí stromů

16 730

1.

39 081

1 487
sjednocení a doplnění alejí stromů,
doplnění záhonů kvetoucích keřů a
trvalek

6 901

2.

doplnění alejí stromů a kvetoucích keřů

16 350

1.

4 063
18 072

doplnění aleje ovocných stromů

8 656

3.

doplnění aleje ovocných stromů,
kvetoucích keřů, trvalek a mobiliáře

1 434

2.

vytvoření jasné koncepce a vymezení
parkovacích míst, za použití
propustného materiálu, výsadba
listnatých stromů a keřových skupin v
meziprostoru a v trávníku

2 267

1.

výsadba kvetoucích keřů a trvalek

1 733

2.

výsadba a doplnění stromořadí,
kvetoucích keřů a trvalek, sjednocení
prostoru

18 497

2.

11

ZD

Parkoviště vedle ul. Zahradní

12

ZD

Parkoviště vedle ul. Za Zámkem

13

U

Uliční prostor, ul. Na Přídělech, Vinařská,
Květnová, Slovácká, Moravská

14

U

Uliční prostor, ulice Novoveská

15

U

Uliční prostor, ul. Dělnická, Lánská, Mladá,
Prostřední, Na Konečné

předzahrádky rodinných domů a trávnaté
plochy, stromořadí vzrostlých ovocných
stromů

16

O

Menší plocha zeleně mezi ul. Sadová a
Hlavní

úzký uliční prostor pro pěší, stromořadí
vzrostlých stromů, keřové výsadby a mobiliář

17

O

Menší plocha zeleně mezi ul. Hlavní a
Okluková

18

U

Uliční prostor, ul. Příčná

19

ZD

Vedlejší silnice, Boršická ulice

vedlejší silnice, obklopená zahrádkářskými
koloniemi, oboustranné stromořadí, porost
z vzrostlých stromů a keřové patro

22 908

20

ZD

Uliční prostor, parkoviště u sportovištích,
ulice Družstevní II

silniční prostor, alej vzrostlých listnatých
stromů

9 527

21

U

Uliční prostor, ul. Družstevní I, Družstevní
II, Rajčovna, Antonínská, Potoční

obytná ulice, kvetoucí výsadby na
předzahrádkách a vzrostlé listnaté stromy,
dostatečná vybavenost

17 739

22

U

Uliční prostor, ul. Okluková, Za Zámkem,
Zahradní, Mlýnská

uliční prostor podél vodního toku, lípová alej

21 245

23

ZD

Vedlejší silnice, Boršická ulice a parkoviště u
stadionu

vedlejší silnice, travnatý pás, na kterém se
nachází alej z ovocných stromů anebo
keřová výsadba

15 392

24

U

Uliční prostor, ulice Orelská, U Rybníků

uliční prostor na vrcholu města,
předzahrádky rodinných domů, velká část
travnatých ploch

25

U

Uliční prostor, ulice Za Mlýnem

předzahrádky rodinných domů, solitérní
dřeviny, travnaté pasy

4 878

26

ZA

Výrobní areály u hlavní silnice, ul. Hlavní

výrobní areály, vzrostlé listnaté dřeviny a
keřové porosty

24 631

parkovací plocha u obytní ulice, výsadba
keřů a trvalek, a důsledné zasakování
dešťové vody, jenom trávnatá plocha bez
výsadby
předzahrádky rodinných domů a trávnaté
plochy, chybí stromořadí a výsadba
kvetoucích keřů
stromořadí z vzrostlých stromů a
předzahrádky rodinných domů

etapa

64 730

uliční prostor, alej ze vzrostlých stromů

předzahrádky rodinných domů a širší pásy
Uliční prostor, ul. Hliníku, Vyšehradská, U
zeleně, uliční prostor podél vodního toku,
Rybníku, Zabartoníčí
lemován alejí listnatých stromů
obytná ulice, předzahrádky rodinných domů,
Uliční prostor, ul. Lipová, Růžová
potenciální ovocný sad a aleje z ovocných
stromů
uliční prostor pro pěší, s menší plochou
Uliční prostor pro pěší mezi ul. Vyšehradská
zeleně s potenciálním ovocným sadem,
a Hlavní
kratší alej vzrostlých stromů

rozloha (m2)

8 903
doplnění, sjednocení stromořadí
ovocných stromů, blízkosti sítí výsadba
kvetoucích keřů

18 274

3.

863

úzký uliční prostor pro pěší propojující hlavní
sjednocení prostoru, výsadba
silnici a ulici Okluková, podél ulice chybí
stromořadí, kvetoucích keřů, trvalek a
dřeviny a mobiliář
mobiliáře podél ulice
stromořadí z ovocných dřevin, trávnatý pás, doplnění stromořadí na jedné straně
na kterém se nachází jedna lavička
ulice

výsadba stromořadí, případně keřového
patra

1 242

1.

2 105

2.

7 599

1.

27

ZV

Okolí vodního toku Žabínek

okolí vodního toku Žabínek, porost
doprovázející vodní toky

1 688

28

ZV

Okolí vodního toku - Starohorský potok

okolí vodního toku Starohorský potok,
porost doprovázející vodní toky

1 738

29

ZV

Okolí vodních toků Žabínek a Starohorský
potok

30

ZV

Okolí vodního toku Okluky, ul. U Rybníků

31

ZV

Okolí vodního toku Okluky mezi ul.
Vyšehradská a Hlavní

32

O

Okolí vodního toku Okluky

okolí vodního toku Žabínek a vodního toku Starohorský potok, porost doprovázející
vodní toky
okolí vodního toku Okluky, porost
doprovázející vodní toky
okolí vodního toku Okluky mezi hlavní silnici
a vedlejší ulici Vyšehradská, porost
doprovázející vodní toky
okolí vodního toku Okluky, porost
doprovázející vodní toky

1 694
2 664
730
497
doplnění a sjednocení plochy
mobiliářem, dosazení stromový aleje,
výsadba kvetoucích keřů, vymezení
plochy pro cyklisty

33

N

Nábreží u vodním toku Okluky

nábřeží tvoří okolí vodního toku Okluky, alej
vzrostlých listnatých dřevin a skupiny keřů

34

Z

Záhrady u rodinných domů, ulice Sadová

plochy jsou využívány jako zahrádky anebo
sady

26573

35

Z

Záhrady u rodinných domů mezi ul. Cihelní plochy jsou využívány jako zahrádky anebo
a Sadová
sady

38875

36

K

zahradkářská kolonie na ulici Cihelní, tvoří ji
několik zahrádek

1784

37

O

38

A

39

O

40

Z

41

ZH

42

ZH

Obřadní síň u městského hřbitova Hluk

listnatý živý plot a keřové výsadby z
kvetoucích keřů

43

U

Obytná ulice na rozcestí ul. Čtvrtě a ul.
Kostelní

chybí jasné kompoziční řešení, trávnatá
plocha, ovocný sad a trvalkové výsadby

44

ZO

Charitní domov Hluk

výsadby vzrostlých listnatých dřevin, skupin
keřů a trvalkové záhony, mobiliář

45

U

Uliční prostor pro pěší mezi ul. Čtvrtě a
Kostelní

oddychová plocha, aleje vzrostlých a
mladých stromů, mobiliář

Zahrádkářská kolonie, ul. Cihelní

sjednocení prostoru, doplnění
stromořadí a mobiliáře, výsadba
kvetoucích keřů a trvalek
vytvoření jasné koncepce prostoru,
zatravněna plocha, z jedné strany obklopená
doplnění mobiliáře, vymezení pěších
Parkově upravená plocha, ulice Růžová
alejí vzrostlých listnatých a jehličnatými
komunikací, keřových
stromami, chybí pěší propojení, vybavenost
skupin na okrajích plochy
doplnění a sjednocení plochy
potenciální ovocný sad s nezpevněnou
mobiliářem, kvetoucími keři a trvalkami,
Plocha zeleně, ulice Cihelní
příjezdovou cestou, schází mobiliář,
odstranění nevhodných keřových
neudržovaný dřeviny
výsadeb
plochy jsou využívány jako zahrádky anebo
Záhrady u rodinných domů, ulice Hluboká
sady
doplnění mobiliáře, obnovení dřevín,
jehličnaté dřeviny, vybavení mobiliářem,
Městský hřbitov Hluk
doplnění kvetoucích keřů, vysazení
zadní část tvoří jenom trávnatý pás
aleje, doplnení komunikace
Menší plocha zeleně mezi ul. Hlavní a
Zahradní

úzký uliční prostor pro pěší, kratší ovocní
alej, chybí dřeviny a mobiliář

A

Parkově upravená plocha, ulice Hřbitovní

47

A

Parkově upravená plocha, ulice
Vyšehradská - u kostele

48

ZS

Základní škola - Vyšehradská

vzrostlých jehličnaté dřeviny, herní prvky a
mobiliář nedostatečné

49

ZO

Sběrný dvůr - Vyšehradská

rozsáhlá plocha v centru města, nachází se
zde vzrostlé jehličnaté stromy

Nám. Komenského

centrální prostor ve městě, výsadby
vztrostlých stromů, mladé stromy ve většině
podsazené trvalkami, mobiliář, pěší
propojení

50

A

51

A

52

O

53

D

doplnění keřových skupin, mobiliáře,
vytvoření jasné koncepce prostoru

chybí pěší propojení, převážně jehličnaté
dřeviny, schází další zeleň a mobiliář,
potenciál pobytové plochy v centru města

1210

2.

3 217

2.

1 612

2.

3166
9015

2.

1894

1.

2435
doplnění odpadkových košů

540

3.

1507
955
doplnění mobiliáře, herních prvků,
výsadby listnatých dřevin, kvetoucích
keřů a trvalek
sjednocení prostoru, vytvoření jasné
koncepce a náplně prostoru, pěší
komunikace, mobiliář, výsadby
listnatých dřevín, kvetoucích keřů a
trvalek

sjednocení prostoru, doplnění
mobiliáře, pěší komunikace, nových
výsadeb kerů, trvalek a vzrostlých
listnatých stromů
doplnění mobiliáře, vytvoření místa na
větší plocha zeleně u kostele, jehličnaté
setkávaní se, sjednocení plochy novými
Plocha zeleně, ulice Vyšehradská - u kostele
dřeviny, chybí propojení, líniové prvky zeleně výsadbami keřového patra a trvalkových
výsadeb
sjednocení plochy mobiliářem, doplnění
mladé výsadby keřů a trvalek, mobiliář
nových výsadeb vzrostlých listnatých
Kostel sv. Vavřince
nedostačující, komunikace jsou z
stromů, kvetoucích keřů a trvalkových
propustného materiálu
výsadeb
Parkově upravená plocha, ulice
Vyšehradská - u kostele

3 622

1046

výsadby vzrostlých stromů, ale i mladá
výsadba v podobě keřového pásu, dostatek
mobiliáře
aleje vzrostlých listnatých stromů, ale i
mladých stromů, dostatek mobiliáře

46

3.

3089

1.

6485

1.

902

735

1.

1301

1.

2669

3.

54

ZO

Farní dvůr

poměrně mladé výsadby keřů a trvalek, s
dostačujícim mobiliářem

55

ZD

Parkoviště u banky, Vyšehradská ulice

56

K

Zahrádkářská kolonie, ul. Kostelní

57

A

Parkově upravená plocha - hřiště, ulice
Lipová

58

O

Plocha zeleně, ulice Za Mlýnem

mladé ovocné dřeviny tvořící ovocný sad,
travnatý porost, propustná pěší komunikace
travnatá plocha, listnaté ovocné dřeviny a
vyvýšené záhony na pěstování, propojení
prostoru, mobiliář a dřeviny

59

A

Parkově upravená plocha, ulice Mlýnská

60

K

Zahrádkářská kolonie, ul. Za Mlýnem

2863

úzký uliční prostor s parkovací plochou, pás
keřových a trvalkových výsadeb
zahrádkářská kolonie, kterou tvoří několik
zahrádek, zahrádky jsou intenzivně
udržovány svými majiteli
solitérní listnaté a jehličnaté dřeviny, menší
doplnění nových výsadeb vzrostlých
skupiny listnatých keřů, mobiliář a herní
listnatých stromů, kvetoucích keřů a
prvky jsou zachovalé a dostačující, chybí pěší
trvalek, propojení areálu komunikací z
propojení a výsadba dřevin mimo plochu
propustného materiálu
hřiště

několik větších zahrádek s ovocnými
dřevinami
uliční prostor, kratší alej vzrostlých ovocných
stromů, menší plocha zeleně s potenciálním
ovocným sadem

61

U

Uliční prostor, ul. Hrnčířská, U Stadionu,
Dílce

62

U

Obytná ulice, ul. Závodní a Mlýnská

63

ZD

Parkoviště u výrobních areálů a obytní ulici,
ul. Závodní

z části je zatravněna, z části zpevněná
nepropustným materiálem ve špatném
technickém stavu, z části je řešena ze
zámkové dlažby

64

U

Uliční prostor, ulice Horní Drahy

uliční prostory, předzahrádky rodinných
domů, travnaté pasy, keřové pásy vedle
komunikaci

65

ZD

Silničný ostrůvek, ulice Závodní

66

A

Plocha zeleně, ulice Závodní

257

891

3.

1324
propojení prostoru pomocí pěší
komunikace a sjednocení plochy
mobiliářem, výsadeb vzrostlých
listnatých stromů, kvetoucích keřů a
trvalkových výsadeb

2144

1.

4265
doplnění ovocné aleje, případně
vytvoření ovocného sadu na menší
zatravněné ploše

chybí jasné kompoziční řešení, sjednocení sjednocení plochy, doplnění mobiliáře,
prostoru, propojení, kde jsou vyšlapané
pěší komunikace, listnatých dřevin,
chodníčky, místa setkávání, mobiliář a
vymezení živých plotů, jasná koncepce a
dřeviny
náplň prostoru
jasná koncepce a vymezení parkovacích
míst, za použití propustného materiálu,
výsadby listnatých stromů a keřových
skupin, pěší komunikace podél chodníku

obnova listnatými dřevinami, skupinami
keřů a trvalek, obnovení stávajícího
mobiliáře
rozsáhlá plocha zeleně, listnaté dřeviny,
doplnění mobiliáře, listnatých liniových
solitérních keřů a skupin krov, z větší části je
prvků, alejí, keřových a trvalkových
plocha zatravněna, chybí pěší komunikace a
výsadeb, komunikace pro pěší,
mobiliář
vymezení parkovací plochy
silničný ostrůvek, převážně jehličnaté
dřeviny

934

5043

3.

31311

1.

9147

1.

3756

411

3.

7 044

1.

67

R

Camping Babí hora

nachází se tady skupiny listnatých keřů a
stromů

25 172

68

K

Zahrádkářská kolonie, ul. Boršická

několik větších zahrádek, intenzivně
udržovány svými majiteli

54987

69

A

Parkově upravená plocha - hřiště, ulice
Závodní

dětské hřiště, solitérní listnaté dřeviny,
menší skupiny listnatých keřů, mobiliář a
herní prvky jsou zastaralý a nedostačující,
chybí pěší propojení, dopadové plochy

70

K

Zahrádkářská kolonie, ul. Boršická

několik větších zahrádek, intenzivně
udržovány svými majiteli

144687

71

K

Zahrádkářská kolonie, ul. Boršická a
Závodní

několik větších zahrádek, intenzivně
udržovány svými majiteli

1857

72

U

Zahrádkářská kolonie na rozcestí ul.
Hrnčířská a Dílce

několik větších zahrádek, intenzivně
udržovány svými majiteli

1621

73

ZP

vzrostlé jehličnaté dřeviny, chybí liniová
zeleň, mobiliář, pěší komunikace jsou ve
špatném technickém stavu

36818

1.

74

A

6016

1.

75

U

986

1.

76

R

Koupaliště Hluk

13968

3.

O

Plocha zeleně u sportovních areálů a ul.
Nad Kaštancem

vytvoření jasné koncepce prostoru,
rozsáhlá plocha zeleně, z větší části
doplnění mobiliáře, propojení pro pěší,
zatravněná plocha, vzrostlé převážně ovocné
doplnění listnatých liniových prvků, alejí,
dřeviny, schází pěší komunikace a mobiliář
keřových a trvalkových výsadeb

20904

1.

nachází se tady solitérní listnaté a jehličnaté
dřeviny, menší skupiny listnatých keřů,
mobiliář a herní prvky jsou zachovalé a
dostačující

5165

77

doplnění výsadeb vzrostlých listnatých
stromů, kvetoucích keřů a trvalek,
komunikací z propustného materiálu,
obnovení mobiliáře a herních prvků

doplnění mobiliáře, liniové zeleně
vzrostlých listnatých stromů, obnovení
pěších komunikací
doplnění mobiliáře listnatých liniových
Plocha zeleně u sportovních areálů a
rozsáhlá zelená plocha na okraji obytné části
prvků, alejí, keřových a trvalkových
vodního toku
města se skupinami keřů a stromů
výsadeb, propojení pomocí komunikace
pro pěší
úzký uliční prostor pro pěší, nedostatek
Uliční prostor pro pěší mezi ul. U Stadionu a
doplnění výsadby listnatých dřevin,
mobiliáře, schází zde výsadba liniových
Dílce
kvetoucích keřů a trvalek, mobiliáře
prvků, kvetoucích keřu a trvalek
Areál tenisových kurtů a fotbalového
stadionu

doplnění výsadeb vzrostlých listnatých
stromů, kvetoucích keřů a trvalek,
propojení areálu, obnovení mobiliáře a
doplnění dopadových ploch pro prvky

78

ZS

79

A

80

O

81

K

82

A

Parkově upravená plocha - hřiště u základní
školy, ulice Za Zámkem

parkově upravená plocha s dětských
hřištěm, vzrostlé listnaté dřeviny, skupin
keřů, mobiliář a herní prvky jsou dostatečné

1237

83

A

Parkově upravená plocha vedle Zámku, ul.
Za Zámkem

nachází se tady zatravněna plocha, menší
počet listnatých dřevin a skupin keřů

1 599

84

O

Menší plocha zeleně na ul. Kostelní

85

A

Parkově upravená plocha - hřiště, na
rozcestí ul. Novoveská a Dělnická

parkově upravená plocha s dětských
hřištěm, výsadby vzrostlých krátkověkých
listnatých dřevin, skupin keřů, mobiliář a
herní prvky jsou nedostatečné

86

O

Plocha zeleně, ul. Vinařská

menší plocha zeleně, vzrostlé ovocné stromy

394

87

K

Zahrádkářská kolonie, ul. Vinařská

několik větších zahrádek s ovocnými
dřevinami

1 675

A

Parkově upravená plocha - hřiště, ul. Na
Přídělech

plocha s dětský, hřištěm, solitérní listnaté
dřeviny, menší skupiny listnatých keřů,
mobiliář a herní prvky jsou zastaralý a
nedostačující, chybí pěší propojení

88

Mateřská škola, ulice Družstevní II

skupiny vzrostlých listnatých a jehličnatých
stromů, skupiny listnatých keřů, schází zde
propojení

1535

vytvoření jasné koncepce prostoru,
doplnění a sjednocení plochy
mobiliářem, pěších komunikací,
keřových skupin na okrajích plochy
vyčištění plochy zeleně, vytvoření jasné
menší plocha zeleně, dlouhodobě
Plocha zeleně na rozcestí ul. Družstevní II a
koncepce prostoru, vysazení liniovej
neudržovaná, chybí jasná koncepce, liniová
ul. Nad Kaštancem
zeleně, v blízkosti sítí vysazení skupin
zeleň
keřů a trvalek
větší plocha zeleně tvořenou z porostů
vzrostlých dlouhodobě neudržovaných
vyčištění plochy zeleně, vytvoření jasné
Zahrádkářská kolonie, ul. Nad Kaštancem
dřevin, nejsou intenzivně udržovány svými
koncepce a náplně prostoru
majiteli
Parkově upravená plocha, ulice Družstevní
II

menší plocha zeleně, z větší části zatravněná
plocha, ale i vzrostlé ovocné stromy, schází
pěší komunikace a mobiliář

vytvoření jasné koncepce prostoru,
menší plocha zeleně, schází zde liniová zeleň doplnění liniovej zeleně, v blízkosti sítí
vysazením kvetoucích keřů a trvalek
doplnění výsadeb vzrostlých listnatých
stromů, kvetoucích keřů a trvalek,
mobiliáře

doplnění výsadeb kvetoucích keřů a
trvalek, propojení areálu komunikací z
propustného materiálu, obnovení
mobiliáře a herních prvků

1.

1460

1.

1876

1.

6897

1.

77

2.

676

3.

451

3.

menší plocha zeleně, na které se nachází
památník, vzrostlé listnaté a jehličnaté
dřeviny, skupin keřů
zatravněná plocha, menší počet listnatých
dřevin a skupin keřů
zatravněná plocha, menší počet listnatých
dřevin a skupin keřů

89

D

Kaple u hlavní silnice - Ostrožská

238

90

ZA

Výrobní areál u hlavní silnice, Hradišťská

91

ZA

Výrobní areály, ul. Pod Sádkama

92

A

Parkově upravená plocha na rozcestí ul.
Boršická a ul. Horní Drahy

93

ZA

94

ZA

Pneuservis u hlavní silnice, Antonínská východní strana

zatravněná a také zpevněná plocha

9 366

95

ZA

Areál u hlavní silnice, Antonínská - západní
strana

zatravněná plocha, menší počet listnatých
dřevin a skupin keřů

2 709

96

ZA

Výrobní areály u hlavní silnice, Antonínská západní strana

zatravněná plocha, větší počet listnatých
dřevin a skupin keřů

9 302

97

K

Zahrádkářská kolonie u obytní ulici
Družstevní II

kolonie u obytní ulici, několik menších
zahrádek, jsou intenzivně udržovány svými
majiteli

9 778

98

U

Obytná ulice, ul. Družstevní II

plochy jsou kompozičně nevyvážené, chybí doplnění mobiliáře, vytvoření pobytové
pěší propojení, mobiliář je nedostačující a
zóny, doplnění kvetoucích výsadeb a
zastaralý, aleje jsou neúplné
vzrostlých listnatých stromů

4 770

99

ZA

Farma na rozcestí ul. Antonínská a
Družstevní II

100

ZA

101

ZA

102

ZA

103

O

Plocha zeleně, ul. Boršická - vedlejší ulice

větší plocha zeleně, vzrostlé ovocné stromy

104

ZD

Hlavní silnice, Antonínská a Družstevní II

komunikace pro pěší ve zlém technickém
stave, silnice je neupravená, chybí
doprovodní liniová zeleň, napojení na
cyklostezku

105

ZA

Průmyslový areál, solární panely, ul. Cihelní

zatravněná plocha, menší počet listnatých
dřevin a skupin keřů

106

A

Parkově upravená plocha na rozcestí ul.
Hlavní a Hliníky

107

ZA

Průmyslový areál u hlavní silnice, ul. Hlavní

zatravněná a zpevněná plocha, menší počet
listnatých dřevin

44 198

108

ZA

Výrobní areály, ul. Závodní

zatravněná a zpevněná plocha, menší počet
listnatých a jehličnatých dřevin, skupin keřů

12 988

109

U

Obytní ulice, ul. Nad Kaštancem

nově vytvořený uliční prostor tvořen
výsadba stromořadí, případně keřového
předzahrádkami rodinných domů a poměrně
patra tvořen z kvetoucích keřů
velké části trávnatý plochy

4 745

110

ZA

Výrobní areál, ul. Závodní

zatravněná a zpevněná plocha, menší počet
listnatých a jehličnatých dřevin, skupin keřů

88 185

111

R

MS Hluk u vodní ploše Díly

zatravněná plocha, poměrně vetší počet
listnatých a jehličnatých dřevin, skupin keřů

9 179

112

R

Stavba pro hromadné ubytování u vodní
ploše Díly

nachází zatravněná plocha, poměrně vetší
počet listnatých dřevin, skupin keřů a plochy
na pěstování

2 225

113

Z

Zahrádky u vodní nádrže Díly

zahrádky, které jsou intenzivně udržovány
svými majiteli

4 825

114

ZV

Zařízení technické infrastruktury pro vodní nachází zatravněná a zpevněná plocha, vetší
nádrž Díly
počet listnatých dřevin a skupin keřů

2 062

115

ZA

Průmyslový areál u hlavní silnice - Bošická

nachází zatravněná a zpevněná plocha,
menší počet listnatých dřevin a skupin keřů

10 227

116

Z

Okolí chaty u rybníku

v budoucí rekonstrukci by bylo vhodné
doplnit potřebný mobiliář

767

4 705
9 225

na ploše se nachází památník s keřovou a
trvalkovou výsadbou

418

Vinice Husí hora u hlavní silnice, Antonínská vinice, skupiny vzrostlých listnatých dřevin,
- západní strana
skupin keřů a zatravněná plocha

4 099

zatravněna plocha, větší počet listnatých
dřevin a skupin keřů

1.

2 282

zatravněna plocha, větší počet listnatých
dřevin a skupin keřů
zatravněná plocha, menší počet listnatých
Průmyslový areál, ul. Družstevní II - severní
dřevin a skupin keřů, v rámci budoucí
strana
rekonstrukce je nutná výměna za propustné
povrchy
zatravněná plocha, menší počet listnatých
Průmyslový areál, ul. Družstevní II, východní
dřevin a skupin keřů, v rámci budoucí
strana
rekonstrukce je nutná výměna za propustné
povrchy
Čistička, ul. Družstevní II - južní strana

3 838

31 721

176 232

1 142
obnova hlavní silnice a komunikace pro
pěší, výsadba liniové zeleně, vytvoření
propojení silnice k cyklostezce

menší plocha zeleně, z větší části je plocha
doplnění plochy obnoveným
zatravněna, vzrostlé listnaté stromy a
mobiliářem, keřových skupin na okrajích
skupiny keřů, schází pěší komunikace,
plochy, trvalkových záhonů, propojení
mobiliář je zastaralý
nezpevněnou komunikaci pro pěší

15 418

1.

27 585

425

1.

2.

117

ZA

Průmyslový areál, solární panely u hlavní
silnice - Bošická

118

ZS

Základní škola Hluk, ul. Za Zámkem

119

O

Plocha zeleně na rozcestí ul. Novoveská a
Květnová

120

121

O

A

Menší plocha zeleně u hlavní silnice Ostrožská

Parkově upravená plocha, ul. Slovácká

nachází zatravněná a zpevněná plocha, vetší
počet listnatých dřevin a skupin keřů
výsadby vzrostlých listnatých a jehličnatých
dřevin a skupin keřů

47 741
737

doplnění mobiliáře, vytvoření místa na
setkávaní se, sjednocení plochy novými
výsadbami keřového patra a trvalkových
výsadeb
vytvoření jasné koncepce prostoru,
menší plocha zeleně, z vetší části
doplnění výsadbami listnatých stromů,
zatravněná, prostor nemá jasnou funkci
keřového patra a trvalek
vytvoření jasné koncepce prostoru,
převážně jehličnatými dřeviny, prostor nemá
doplnění mobiliáře, vzrostlých dřevin a
jasnou funkci, schází pěší komunikace a
keřových skupin na okrajích plochy,
mobiliář
obnova mobiliáře
menší plocha zeleně, z vetší části
vytvoření propojení prostoru
zatravněná, vzrostlé listnaté a jehličnaté
komunikací, mobiliářem, vytvoření
stromy, schází zde propojení komunikací a
místa setkávání, doplnění vzrostlých
mobiliář
dřevin, keřových skupin a trvalkových
větší plocha zeleně, převážně jehličnaté
dřeviny, prostor nemá jasnou funkci

780

1.
453

1.
370

1.

122

O

Menší plocha zeleně, ul. Antonínská

123

O

Orní půda na ploše u ul. Hradišťská

Plocha s orní půdou, na ploše se nachází
menší množství dřevin v poměrne dobrém
stavu

3 701

124

Z

Zahrádkářská kolonie, Pod Sádkama

několik vetších zahrádek, jsou intenzivně
udržovány svými majiteli

8 556

125

ZS

Základní umelecká škola, ul. Sokolská

vnitřní areál, komplexně plocha plní svou
funkci dostatečně

126

ZA

Navržená plocha u výrobního areálu u
hlavní silnice, Hradišťská

127

K

Navržená plocha zahrádkářské kolonie u
Starohorskýho p.

128

K

Navržená plocha zahrádkářske kolonie u
Kříže na Staré hoře

129

K

Navržená plocha u výrobního areálu u
hlavní silnice, Hradišťská a potoku Žabínek

130

U

Navržená obytná ulice na ul. Pod Sádkama

131

U

Navržená obytná ulice u ul. Pod Sádkama a
Ostrožská

132

ZA

Navržený výrobní areál u ul. Antonínská

133

U

Navržená obytná ulice ul. Družstevní II

134

U

Navržená obytná ulice ul. Nad Kaštancem

135

ZO

Navržená budova občanské vybavenosti

136

O

Navržená ostatní plocha u Fotovoltaické
elektrárne

137

U

Navržená obytná ulice ul. Kostelní

138

U

Navržená obytná ulice ul. Horní Drahy

139

ZD

Navržená plocha u ul. Boršická

140

141

7 185

2.

3.

685
podle návrhu Změny č. 1 ÚP Hluk by
plocha měla být v budoucnosti
využívaná jako plochy výroby a
skladování
podle návrhu Změny č. 1 ÚP Hluk by
měla plocha být využívaná ako plocha
rodinné rekreace
podle návrhu Změny č. 1 ÚP Hluk by
měla plocha být využívaná ako plocha
rodinné rekreace
podle návrhu Změny č. 1 ÚP Hluk by
měla plocha být využívaná ako plocha
zahrad
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro bydlení
individuální

12145

4.

8753

4.

13979

4.

20487

4.

71941

4.

návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy veřejných
prostranství s převahou zpevněných
ploch a plochy pro bydlení individuální

20625

4.

návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy výroby a skladování

5430

návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro bydlení
individuální
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro bydlení
individuální
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro občanskou
vybavenost
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochu jako plochy pro vodní
hospodářství
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro bydlení
individuální a plochy krajinné zeleně
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro bydlení
individuální
návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy pro silniční dopravu,
plochy výroby a skladování a plochy
technické infrastruktury

ZA

Navržený výrobní areál u ul. Za Mlýnem

návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy výroby a skladování

O

Navržená ostatní plocha na ul. Boršická u
Babí hory

návrh Změny č. 1 ÚP Hluk definuje
plochy jako plochy hromadné rekreace

6837

26414

1990

7268

3992

980

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

57519

4.
6983

56711

4.
4.

