LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI:
Poř. číslo plochy

pořadové číslo plochy zeleně

Kategorie dle ÚP

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její funkce na ploše:
SC
BV
BR
BH
SO
RI
OV
OK
OH
OS
OSx
U
ZP
ZZ
ZI
SV
VP
DS
DU
DZ
D
TI
TP
NV
NO
E
P
L
SX
SM
RS
SR

smíšené centrální
bydlení všeobecné
bydlení individuální
bydlení hromadné
smíšené obytné
rekreace individuální
občanské vybavení veřejné
občanské vybavení komerční
veřejná pohřebiště
tělovýchova a sport
tělovýchova a sport, specifická
plochy veřejných prostranství
veřejná zeleň, parky
zeleň zahrad
zeleň izolační
plochy smíšené – výrobní
průmyslová výroba
silniční doprava
účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty
drážní doprava
dopravní zařízení:
DC‐čerpací stanice PHM, DG–garáže, DP‐parkoviště
technická infrastruktura všeobecná
hráze poldrů
vodní toky a plochy
protipovodňová opatření
plochy přírodní
plochy zemědělské
plochy lesní
plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň
plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské
plochy smíšené nezastavěného území – sady, zahrady
plochy smíšené nezastavěného území – rekreační

Název plochy

název plochy dle názvu ulice, místního pojmenování, př. funkce

Původní zařazení

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše
dle průzkumů studie sídelní zeleně

Funkce plochy stávající náplň plochy dle její stávající funkce

Funkce plochy navrhovaná zařazení do nového funkčního typu dle návrhu studie sídelní zeleně
Návrh rozvojového programu plochy koncepce návrhu plochy vedoucí ke zlepšení její kvality
využívání pro navrhovanou funkci
Doporučená druhová skladba dřevin konkretizuje doporučený výčet taxonů dřevin dle daných
stanovištních podmínek
Stanovištní podmínky vyjadřují začlenění plochy do biogeografické diferenciace území dle
skupin typů geobiocénů (STG) a bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ)

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
1 ZP
Okolí objektu Centra
sociálních služeb Tišnov

původní
zařazení
plochy
5/OV

funkce plochy
stávající

funkce plochy
navrhovaná

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

STG

občanská
vybavenost ‐
veřejná

zeleň parková

potenciál k vytvoření prostranství s charakterem parkové úpravy s
vybaveností sportovním a posedovým mobiliářem, zvláště k využití
uživately centra sociálních služeb Tišnov, ale také obyvateli přilehlé
obytné zástavby, plocha bezprostředně navazuje na naučný okruh
stezky podél vrchu Květnice a může tak vytvořit pomyslný "zelený
most" při přechodu urbánní zeleně v zeleň krajinnou

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Cornus sanguinea, Corylus avellana,
Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster melanocarpus, Crataegus
monogyna, Crataegus oxycantha, keřové patro: Ligustrum vulgare,
Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus

2B3

potenciál k vytvoření parkově upraveného prostranství se
sportovní náplní při přechodu k volným navazujícím lučním
prostranstvím izolační zeleně

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha keřové patro: Cornus sanguinea, Corylus avellana,
Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum,
Rhamnus catharticus

2B3

2 ZP

Sportoviště u Hospůdky
Pod Květnicí

294/OS

tělovýchova a zeleň parková
sport

3 ZP

Sídlištní obytná zástavba
při ul. Králova ‐
Osvobození

7/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

možnost rehabilitace ucelené plochy zeleně v prostoru
vnitroblokové obytné zástavby s doplněním nebo obnovou
různorodé náplně vybavenosti ‐ dětskými hřišti pro různé věkové
kategorie, centrální místa pro setkávání obyvatel s posezením

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata,Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha keřové patro: C ornus sanguinea, Corylus avellana,
Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster melanocarpus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

4 ZI

Sídlištní obytná zástavba
při ul. Králova

11/BH

bydlení
hromadné

zeleň izolační,
ostatní

vytvoření zeleně s parkovou náplní se situováním posezení pro
obyvatele přilehlé obytné zástavby v izolačním pásu při přechodu
do kulturně obhospodařované polní krajiny

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 32011
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, Crataegus monogyna,
Crataegus oxycantha keřové patro: Cornus sanguinea, Corylus
avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster melanocarpus,
Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare,
Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus

2BD3

5 ZP

Sídlištní obytná zástavba
při ul. Osvobození ‐
Dřínová

8/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

obnova funkční náplně otevřených prostranství formou parkové
úpravy ‐ doplnění a obnova dětských herních prvků, mobiliáře
vhodného k posezení nebo umožňujícího setkávání

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, keřové patro: Cornus sanguinea, Corylus avellana,
Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster melanocarpus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus

2B3

6 ZP

Sídlištní obytná zástavba 9/BH
při ul. Dřínová ‐ Květnická

bydlení
hromadné

zeleň parková

vytvoření parkového rázu zeleně v plochách otevřených
prostranství vnitroblokové obytné zástavby

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 31210
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, Crataegus monogyna,
Crataegus oxycantha, keřové patro: Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus,
Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus

2BD3

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
7 ZP
Sídlištní obytná zástavba
při ul. Květnická ‐ Králova

původní
zařazení
plochy
13/BH

funkce plochy
stávající

funkce plochy
navrhovaná

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

STG

bydlení
hromadné

zeleň parková

vymezení parkového charakteru zeleně s úpravou dětských hřišť a stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 32011
prostorů k setkávání obyvatel přilehlých bytových domů
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, Crataegus monogyna,
Crataegus oxycantha, keřové patro: Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus,
Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

8 ZP

Sídlištní obytná zástavba
při ul. Květnická

19/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

revitalizace prostranství s cílem vytvoření ucelené plochy zeleně s
parkovým charakterem k užívání obyvately přilehlých obytných
zástaveb, obnova dětského herního mobiliáře a prostor určených k
obecnému setkávání

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Quercus robur, 31210
Acer campestre, Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium,
Quercus robur, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia
platyphylla, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha keřové patro:
Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cotoneaster
integerrimus, Cotoneaster melanocarpus, Ligustrum vulgare, Lonicera
xylosteum, Rhamnus catharticus, Euonymus europaeus, Euonymus
verrucosus

2B3,
2BD3

9 ZI

Sídlištní obytná zástavba 85/BH
při ul. Dlouhá, K Čimperku
a Marie Pavlíkové

bydlení
hromadné

zeleň parková

zachování celistvosti vnitrobloku s doplněním vegetačních úprav

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 30700
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, Crataegus monogyna,
Crataegus oxycantha, keřové patro: Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus,
Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

10 ZP

Obytná zástavba BD při
84/BH
ul. Formánkova, Dlouhá a
Marie Pavlíkové

bydlení
hromadné

zeleň parková

zachování celistvosti vnitrobloku s doplněním vegetačních úprav

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 30700
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, Crataegus monogyna,
Crataegus oxycantha, keřové patro: Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus,
Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

11 ZP

Na Honech, Dlouhá ‐
volný pás

zeleň izolační, zeleň parková
ostatní

komplexní vytvoření liniového parku v kompoziční vazbe Klucanina ‐ stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 30700
Květnice v návaznosti na vybudovaní nového objektu MŠ se
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
zachování provozní vazby na ulici Lomnická
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

12 ZP

Hruška centrum,
Restaurace Na Humpolce

zeleň parková

doplnění plochy městského parku v návaznosti na plochu č. 11/ZP a stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 30700
zachování provozní vazby na Klucaninu
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

421/ZI

nezastavěné
území

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
13 ZP
ZŠ Tišnov, nám. 28. října

původní
zařazení
plochy
21/OV

funkce plochy
stávající

funkce plochy
navrhovaná

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

STG

vybavenost

zeleň parková

vymezená stávající plocha zeleně v prostoru náměstí

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 30700,
31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

14 ZP

ZŠ Tišnov, nám. 28. října

21/OV

občanská
vybavenost ‐
veřejná

zeleň izolační,
ostatní

rekonstrukce parkové plochy se záměrem vybudování pěšího
propojení centra města s prostorem přírodní památky Květnice

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

15 ZP

Náměstí 28. října

209/U

veřejné
prostranství

zeleň parková

vymezená stávající plocha zeleně v prostoru náměstí s potřebnou
částečnou rekonstrukcí vegetačních prvků

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

16 ZP

Veřejné prostranství při
ul. Kukýrna

296/U

veřejné
prostranství

zeleň parková

vymezená stávající plocha zeleně v prostoru náměstí s potřebnou
částečnou rekonstrukcí vegetačních prvků

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

17 ZP

TJ Sokol Tišnov při ul.
Drbalova, Riegrova,
Tyršova

26/OS

tělovýchova a zeleň parková
sport

stabilizace volného otevřeného prostranství na plochu zeleně s
vybaveností posedovým mobiliářem, dosadbou vzrostlých stromů

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

18 ZP

Náměstí Míru a
Komenského náměstí

316/U

veřejné
prostranství

stabilizace volného otevřeného prostranství na plochu zeleně s
parkovou úpravou

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 31210
Acer campestre, Betula verrucosa, Fagus sylvatica, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Ulmus laevis, keřové
patro: Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna,
Crataegus oxycantha, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare,
Lonicera xylosteum, Salix caprea, Viburnum opulus

2BC3

zeleň parková

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
19 ZP
Náměstí Míru a
Komenského náměstí

původní
zařazení
plochy
316/U

funkce plochy
stávající

funkce plochy
navrhovaná

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

STG

veřejné
prostranství

zeleň parková

celková rekonstrukce vegetačních prvků

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

20 ZP

Náměstí Míru a
Komenského náměstí

316/U

veřejné
prostranství

zeleň parková

celková rekonstrukce plochy včetně cestní sítě v návaznosti na
obnovenou část při opravené opěrné zdi

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 31210
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

21 ZP

U Humpolky, Brněnská ‐
BD

40/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

rekonstrukce plochy s vytvořením centrálního místa pro setkávání
obyvatel bloku, celková rekonstrukce vegetačních prvků,
parkového mobiliáře, cestní sítě

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 31000
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Evonymus europaeus, Evonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

22 ZI

U Humpolky Cáhlovská ‐
BD

41/BH

bydlení
hromadné

zeleň izolační,
ostatní

zachování stávající plochy zeleně chránící bytový bloky před
hlukem dopravy

31000
stromové patro: Acer platanoides, Populus alba,Populus nigra,
Quercus robur, Quercus petraea, Sorbus torminalis, Tilia cordata,
Tilia platyphylla, Ulmus carpinifolia, Acer campestre, Alnus glutinosa,
Betula pubescens, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Prunus padus,
Prunus avium, Sorbus aria, Salix alba, Salix fragilis, Tilia cordata,
Ulmus laevis, keřové patro: Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,
Rhamnus frangula, Ribes nigrum, Salix cinerea, Salix elaeagnos, Salix
caprea, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis, Viburnum opulus,
Lonicera xylosteum

2BD3,
2BC4

23 ZP

Hornická Halasova BD

98/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

celková rekonstrukce plochy včetně cestní sítě

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 32911
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
24 ZP
Hornická Halasova BD

původní
zařazení
plochy
98/BH

funkce plochy
stávající

funkce plochy
navrhovaná

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

STG

bydlení
hromadné

zeleň parková

celková rekosntrukce vegetačních prvků a parkového mobiliáře,
doplnit cestní síť

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 33254,
34099
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Betula verrucosa,
Ulmus laeviCrataegus monogyna, Crataegus oxycantha, keřové patro:
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus,
Cotoneaster melanocarpus, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare,
Lonicera xylosteum,Salix caprea, Viburnum opulus

2B3,
2BD3,
2BC3

zeleň parková

zachování údržby parku

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 32911
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

komplexní vytvoření rekreačního parku v návaznosti na
rekonstrukci okolí přilehlých bytových domů

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 31000
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

25 ZP

Hornická BD

105/BH

bydlení
hromadné

26 ZP

U žel. tratě

181/ZI

zeleň izolační, zeleň parková
ostatní

27 ZP

Smetanova Kvapilova RD 117/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

celková rekonstrukce vegetačních prvků, rekonstrukce sportoviště stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 33254
a parkového mobiliáře
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

28 ZP

Hornická Jamborova BD

422/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

zachovat údržbu, doplnit výsadby v návaznosti na blízký areál
sportovišť

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 33234
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

29 ZP

Hornická, Mánesova ‐
sídliště

117/BH

bydlení
hromadné

zeleň parková

obnovit a rozšířit ovocný sad

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 33254
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2B3

2B3

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
30 ZP
Mánesova ‐ les

původní
zařazení
plochy
326/ZI

funkce plochy
stávající

funkce plochy
navrhovaná

zeleň izolační, zeleň parková
ostatní

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

plochu lesního charakteru doplnit o mobiliář pro krátkodobou
rekareaci

stromové patro: Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, 33254
Acer platanoides, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur,
Sorbus torminalis, Tilia cordata, keřové patro: Cornus sanguinea,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
melanocarpus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

STG

2B3

31 ZI

Mrštíkova ‐ louka

327/SO

bydlení
smíšené

zeleň izolační,
ostatní

pás zleně pod vedením VN nutný pro zachování pěší průchodnosti stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 31000,
31010
zastavěného území a doplnění absenci ploch městské zelně
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

32 ZI

Zahrady ke střelnici

132/RI,
136/ZZ,
137/SV

rekreace
idnividuální,
zeleň zahrad

zeleň izolační,
ostatní

pás zeleně zlepšující průchodnost území v návaznosti na stávající
plochu zeleně č. 128

33 ZP

Ostrovec ‐ zahrady

332/ZZ

zeleň zahrad

zeleň parková

35600
parková plocha v návaznosti na úpravu nábřeží (doplnění cestní sítě stromové patro: Acer platanoides, Populus alba, Populus nigra,
a městského mobiliáře)
Quercus robur, Tilia platyphylla, Ulmus carpinifolia, Acer campestre,
Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Prunus padus, Salix alba, Salix fragilis, Tilia cordata, Ulmus
laevis, keřové patro: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare, Ribes nigrum, Salix cinerea, Salix elaeagnos, Salix
caprea, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis, Viburnum opulus

2C4‐5

34 ZI

Břehový porost

281/SO

bydlení
smíšené

zeleň izolační,
ostatní

35600
parková plocha v návaznosti na úpravu nábřeží (doplnění cestní sítě stromové patro: Acer platanoides, Populus alba, Populus nigra,
a městského mobiliáře)
Quercus robur, Tilia platyphylla, Ulmus carpinifolia, Acer campestre,
Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Prunus padus, Salix alba, Salix fragilis, Tilia cordata, Ulmus
laevis, keřové patro: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare, Ribes nigrum, Salix cinerea, Salix elaeagnos, Salix
caprea, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis, Viburnum opulus

2C4‐5

stromové patro: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea, 34
Sorbus torminalis, Tilia cordata, Tilia platyphylla, Acer campestre,
Prunus avium, Quercus robur, Sorbus aria, keřové patro: Cornus mas,
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus
oxycantha, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum

2BD3

2BD3

pořa kateg název plochy
dové orie
číslo
35 ZI
břeh Svratky

36 ZP

U Střelnice ‐ RD

původní
zařazení
plochy
268/NO

funkce plochy
stávající

360/SO

bydlení
smíšené

funkce plochy
navrhovaná

navrhovaný rozvojový program plochy

doporučená druhová skladba dřevin

BPEJ

STG

protipovodňov zeleň izolační,
ostatní
á opatření

35500
parková plocha v návaznosti na úpravu nábřeží (doplnění cestní sítě stromové patro: Acer platanoides, Populus alba, Populus nigra,
a městského mobiliáře)
Quercus robur, Tilia platyphylla, Ulmus carpinifolia, Acer campestre,
Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Prunus padus, Salix alba, Salix fragilis, Tilia cordata, Ulmus
laevis, keřové patro: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare, Ribes nigrum, Salix cinerea, Salix elaeagnos, Salix
caprea, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis, Viburnum opulus

2C4‐5

zeleň parková

35500
parková plocha v návaznosti na úpravu nábřeží (doplnění cestní sítě stromové patro: Acer platanoides, Populus alba, Populus nigra,
a městského mobiliáře)
Quercus robur, Tilia platyphylla, Ulmus carpinifolia, Acer campestre,
Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Prunus padus, Salix alba, Salix fragilis, Tilia cordata, Ulmus
laevis, keřové patro: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare, Ribes nigrum, Salix cinerea, Salix elaeagnos, Salix
caprea, Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis, Viburnum opulus

2C4‐5

