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STRÁŽ NAD OHŘÍ
OBECNÝ POPIS
Stráž nad Ohří se rozprostírá na obou březích Ohře v nižších polohách u toku řeky. Jedná se o největší a zároveň

spádovou obec pro celý katastr, sídlí zde obecní úřad, pošta, mateřská škola a obecní knihovna. Nachází se zde
hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště a volejbalové kurty.

Hlavní navrhnované změny se týkají změny rozšíření stávajícího náměstí, vybudování mobilní stavby s toaletami na

náměstí, rekonstrukce místního obecního úřadu, přeměnu budovy školy, vybudování nové ČOV, změn a vybudování
nových komunikací, zřízení tábořiště, aj viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ a následující text.
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Identifikace centra

Turismus

dopravy v klidu (parkování). Použití nových materiálů na povrch, kácení stávajících stromů a výsadba nových stromů.

Stráž nad Ohří je spádovou obcí také pro všechny turistické, vodácké a cyklistické trasy ve zkoumaném území. V místě

Hlavními úpravami jádra Stráže nad Ohří bude úprava a rozšíření stávajícího náměstí. Zde dojde k přeorganizaci
Navrhujeme rozšíření náměstí směrem k řece, kdy využívám proluku ve vlastnictví obce. Na této ploše bude použit

doporučujeme zřídit dvě nové zastávky (molo) pro vodáky - v centru a v místě nového kempu/nocleziště. Viz.výkres_

nový povrchový materiál, kombinace kamenné dlažby, která bude směrem k řece přecházet v mlatový povrch. Na

JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ a kapitola Vodní sporty. Dojde k rozšíření o nové bistro, návrh počítá s revitalizací

ploše budou vysázeny řady stromů, které budou opticky propojovat původní část náměstí.Pro optické propojení

celého vnitřního centra obce - viz. kapitola Identifikace centra a zřízení nové lávky směr Korunní. V místě se nachází

obou částí náměstí navrhujem na asfaltové komunikaci pruh kamenné dlažby. Toto řešení s kamenným přechodem

velké množství pamětihodností, např. Kostel sv. Michaela Archanděla či Sousoší nejsvětější trojice. Nachází se zde

bude moci být realizováno až po zklidnění hlavní komunikace. Na vzniklém novém náměstí navrhujeme osadit mobilní

bistro u Kamzíka, obchod, aj.

stavbu, která bude sloužit pro občerstvení a toalety, které budou lákat vodáky k zastavení.

Součástí rozšíření náměstí (návse) dojde k rekonstrukci stávající budovy obecního úřadu, budově se navrátí její

Možností je zřízení nového disgolfového hřiště, jako jednu z rekreačních aktivit pro turisty.

historický vzhled (mj. obnova historické fasády) a dále dojde k rozšíření této budovy o nové křídlo. Toto je podmíněno

Ve Stráži nad Ohří se nacházejí dvě autobusové zastávky a vlaková zastávka propojující místo např. s Bočí, Smilovem,

výkupem sousedního pozemku. Bližší informace viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ .

atd. V místě se setkávají 3 turistické trasy (modrá, zelená a červená) a dvě cyklotrasy (6.Ohře a 3002)

V ose náměstí bude vybudována nová lávka pro pěší, která propojí část obce na druhé straně řeky.

Stráž nad Ohří je tedy turisticky propojena:

Břeh u řeky bude upravený pro kotvení lodí a výstup vodáků - molo.
Pro atraktivitu samotného centra budujeme kolem řeky dřevěný chodník, který propojí navrhované náměstí s

Po vodě:

původním objektem hospody. Dále potom směrem k mostu bude trasa kolem řeky upravena nášlapnými kameny v
kombinaci s trávou. Tato komunikace vede až k mostu.

Stráž nad Ohří centrum - Stráž nad Ohří kemp - Boč - Lužný

Navrhujeme přemístění dětského hřiště blíže centra viz. mapa JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ, protože chceme

vytvořit atraktivní a kompaktní centrum města plné pro využití a aktivit. Tím dojde k upevnění definici samotného

Pro pěší:

centra obce.

Stráž nad Ohří - Osvinov (Trasa: Za užovkou Stromovou - viz. Kapitola TURISTIK_TRASY)

Před stávající truhlárnou dojde k přeorganizaci parkovacích stání.

Stráž nad Ohří - Peklo (Trasa Ze Stráže do Pekla i na Nebesaviz. Kapitola TURISTIKA_TRASY)

Ostatní komunikace v centru obce budou opatřeny novými povrchovými materiály, které definují historické jádro
obce.

Zelená turistická trasa do Srní a na Pastviny

Pro zvýšení atraktivity obce navrhujeme z části budovy školy vybudována ubytovací kapacity, předpokládáme pozitivní

Nová navrhovaná trasa přes Ráj do Boče

vliv na příjmy do obecního rozpočtu.

Červená turistická trasa směr Korunní, Kamenec, Boč

V blízkosti školy navrhujeme využít terénní nerovnost pro vybudování kulturního amfiteátru.

Velký okruh - viz. kapitola trasy

Tyto návrhy vedou k lepšímu zprůchodnění obce.

Pro cyklisty:

Rozvojové plochy

Stráž nad Ohří - Osvinov (cyklotrasa č.3002 ) dále do Srní - Malý Hrzín - Smilov

Stráž nad Ohří patří mezi obce, kde navrhujeme větší množství rozvojových ploch.

Stráž nad Ohří - Korunní, Kamenec, Boč (6. Ohře)

Hlavní rozvojová plocha se nachází nad hřbitovem - viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_STRÁŽ NAD OHŘÍ.
Kvůli přeorganizování a zhuštění centra obce (přesunutí dětského hřiště a autobusové zastávky) vzniknul na břehu

í

řeky prostor pro vybudování až 5 parcel. Tato plocha je ze své podstaty napojena na dopravní a technickou
infrastrukturu a nachází se v zastavěné části obce, tento záměr je tedy možné realizovat v rámci měsíců.

Zeleň
Pro zatraktivnění centra obce, dojde k probírce současné zeleně, ať už náletové, či vzrostlých stromů. Také dojde k
úpravě břehů, viz. METODIKY_Úprava břehů.
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LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ID 1

Reoganizace dopravy v klidu

ID 8

Nová komunikace pro pěší

ID15

Nové schodiště

IT 1

Vybudování nového vodovodu pitné vody - viz. ZUR

ID 2

Zpomalovací prvky dopravy pro zvýšení bezpečí

ID 9

Lokální opravy komunikace

ID16

Molo pro vodáky

IT 2

Orientační poloha nové městské ČOV

ID 3

Lávka přes řeku

ID10 Nový chodník pro pěší nad korytem potoka

ID19 Rozšíření polní komunikace

IT 3

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

ID 4

Komunikace pro peší

ID 11 Přesun autobusové zastávky

ID20 Nové rychlostní semafory

IT 4

Sekundární funkce veřejného osvětlení - nabíječky el. zařízení

ID 5

Nové chodníky pro pěší

ID12 Přechod pro chodce

ID21 Nové dětské hřiště

IT 5

Elektronabíječka

ID 6

Nová dopravní komunikace do rozvojové oblasti

ID 7

Obnova historické komunikace pro pěší

ID13 Architektonická úprava náspu železnice
ID14

Materiálové odlišení ploch parkování
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Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

Obec Stráž nad Ohří – místní část Stráž nad Ohří (320 - 365 m n.m.) má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu,

ID 1) přeorganizování dopravy v klidu, které proběhne se současnou rekonstrukcí stávající návsi. Vybudování

obcí a VSOZČ - pracování projektu

(ID3) zřízení nové lávky přes řeku pro pěší.

který je nedostatečný - užitková voda. (IT1) Vybudování nového vodovodního a kanaliazčního dle plánu schváleného

zpomalovacích prvků, které budou sloužit i k optickému propojení obou částí návse (původní a navrhované) - (ID2).

(IT2) Orientační poloha navrhované ČOV je podmíněna hranicí Q100. Vybudování kanalizačního řadu pro celou obec.

Vznik nové komunikace pro pěší podél břehu řeky (ID4). Komunikace bude vybudována v kombinaci několika druhů
materiálů. Výšková úroveň bude přizůsobená úrovni stoleté vody.
(ID5) - vybudování nových chodníků ve variantách:

Elektro

Rozšířeny o části soukromých pozemků

Rozvody elektrické sítě doporučujeme zakopat.

Po zklidnění komunikace (vybudování obchvatu) mohou být rozšířeny směrem do stávající komunikace za předpokladu,

Veřejné osvětlení (IT3) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:

že v rámci obce budou vybudovány radary na měření rychlosti spolu s kontrolními semafory

•

Varianta: využití speciálního stínění

(ID6) Vybudování nové dopravní komunikace. Nová komunikace bude napojená na stávající komunikaci nad

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

hřbitovem, dojde tak k zokruhování další části obce.

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

(ID7) Obnova historické komunikace pro pěší ve stejném místě jako je (ID6).

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

(ID8) Vybudování komunikace pro pěší, která má za cíl zlepšení prostupnosti obce.
(ID9) Lokální oprava

Některé lampy veřejného osvětlení budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. (IT4)

stávající komunikace a vybudování nového úseku kvůli lepší prostupnosti území. Nutno

komunikovat s vlastníky pozemků.

(ID10) Vybudování nového chodníku pro pěší nad korytem potoka.

V centru obce bude vybudovány nové elektronabíječky na elektromobil (IT5).

Lokální opravy povrchů komunikací viz. METODIKY_Povrchy komunikací.

Plyn

(ID11) Nárvh nové pozice autobusové zastávky. (ID12) Nová organizace dopravy v klidu.

Stávající plynovod bude zaveden i do nových rozvojových ploch obce.

(ID13) Návrh nového přechodu pro chodce.

Datové a telekomunikační služby

(ID14) Architektonická úprava náspu železni
(ID15) Plocha pro parkování bude vymezena kamennou dlažbou.

Navrhujeme pokládku telekomunikačních a datových (optických) kabelů do země. V okolí náměstí navrhujeme
bezplatnou free WIFI.

(ID16) Návrh nového schodiště

Odpadové hospodářství

(ID17) Orientační umístění mola pro vodáky.

centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.

(ID19) Nově navržená komunikace pro pěší - vybudování nového chodníku pro pěší nad korytem potoka.

(ID18) Navrhovaný podchod pod tratí.

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.

(ID20) Rozšíření části polní komunikace dle METODIKY_Povrchy komunikací a rozšíření o parkovací stání.
(ID21) Semafory
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SOUČASNÝ STAV

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ
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SOUČASNÝ STAV
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KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ
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SOUČASNÝ STAV

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

SOUČASNÝ STAV

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Prvky turistické vybavenosti

•

Lesní bar

•

Kontejnerová stanoviště

•

Povrchy komunikací

•

Veřejné osvětlení

•

Měststký mobiliář
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PEKLO
OBECNÝ POPIS

Osada/Obec Peklo se rozprostírá podél Pekelského údolí. Již historicky se jedná o ves potočního typu. Jedná se o
malou obec pod Osvinovem, která je rozprostřena do velké délky, protože se nachází v údolí. Na konci Pekla, končí
cesta a není možné dál pokračovat. Odtud dál vedou pouze lesní cestičky.

Obecně se dá říci, že stávající stav obce je velmi pěkný, místní obyvatelé využili volné místa, kde si vytvořili hřiště a jiné

volnočasové aktivity, jenž jsou vybudovány na logických místech obce a není třeba současný stav nějak napravovat.
Navrhujeme pár uprav jako například lokální rozšíření komunikace pro pohodlné vyhnutí automobilů, parkovací zalivy,
veřejné osvětlení pouze u jednotlivých stavení a na konci obce obratiště.

Dále navrhujeme vytvořit jednoduchý mostek přes potok sloužící pro průjezd automobilů, aby nedocházelo k
zbytečnému znečištění vody. Navrhujeme revitalizovat peší cestu do Osvinova.
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Identifikace centra
Obec Peklo je dlouhá obec, která se rozprostírá kolem hlavní komunikace a vede podél Pekelského potoka. V obci

navrhujeme pár úprav, jako je například: lokální rozšíření komunikace pro pohodlné vyhnutí automobilů. Parkovací
zálivy, veřejné osvětlení pouze u stavení a na konci obce obratiště. Ze své urbanistické podstaty se centrum v této
obci nedá určit.

Obecně se dá říci, že stávající stav obce je vydařený, místní obyvatelé využili volné místa, kde si vytvořili hřiště a jiné
volnočasové aktivity, které jsou vybudovány na logických místech obce. Z tohoto důvodu není třeba navrhovat nové
řešení.

Další malou úpravou, se kterou návrh počítá, je vytvoření jednoduchého mostku přes potok, který bude sloužit pro

průjezd automobilů, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění vody. Navrhujeme taktéž revitalizovat peší cestu do
Osvinova.

Na konci obce se nachází krásný rybník, který je v soukromém vlastnictví. Bylo by vhodné se domluvit s vlastníkem
možnosti veřejného využití.

Zeleň
Dojde k prokácení náletové zeleně a odstranění několika stromům kvůli navrhovaným parkovacím - vyhýbacím
zálivům.

Turismus
Jedno úbočí Pekla tvoří kopec Nebesa s intenzivnější turistickou infrastrukturou, druhé úbočí pak Pekelská skála. Leží
zde bod záchrany KV 077. Poblíž obce se nachází zřícenina hradu Himlštejn.
Peklo má turistické vazby na:

Pro pěší:
Trasa Stráž nad Ohří - Peklo ( Trasa ze Stráže do Pekla i na Nebesa)
Peklo - Osvinov - nově navržená trasa - směr zelená turistická trasa ze Stráže do Srní - kde navrhujeme zřídit lesní
bar - viz. METODIKY_Lesní bar

Pro cyklisty:
Peklo - Stráž nad Ohří - a dále např.- viz. Velký okruh, kapitola TURIMUS
Peklo - Osvinov - dále viz. cyklostezka 3002
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PEKLO

IT 2

IT 1
ID 3

ID 3
ID 5

IT 2
ID 3

ID 1

IT 2

ID 3

ID 4

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ID 1

Oprava stávající komunikace

ID 2

Sanace svahů u komunikace, kácení stromů

ID 3

Parkovací zálivy

ID 4

Lokální oprava komunikace, vysypání štěrkodrtí

ID 5

Nový mostek přes stávající brod
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S

ID 2

LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
IT 1

Vybudování nových studní a jímek odpadních vod

IT 2

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

Na jižním okraji obce Peklo je vyhrazena rozvojová plocha určená pro rodinné domy. Budou zde vybudovány nové

Na kraji této obce se nachází problémový úsek komunikace, který byl zmíněn v kapitole OSVINOV, toto místo bude

Kanalizace a voda bude řešena u každého objektu individuálně.

Na hlavním tahu procházejícím skrz obci budou na vybraných místech vybudovány parkovací zálivy (ID3). Na severu

Elektro

vyjeté koleje (ID4).

studny a jímky odpadních vod (IT1).

opraveno a asanováno (ID1 a ID2).

obce se počítá s lokálním vyspravením lesní cesty v podobě lokálního vysypání štěrkodrtí, tak aby na cestě nevznikaly

V tomto úseku kříží komunikace potok, v současné době je zde brod, který je projížděn auty. Z tohoto důvodu i

Elektrická síť je v současné době řešena nadzemně.

vzhledem k ochraně tohoto území bude vytvořen mostek/přejezd přes potok. (ID5).

Navrhujeme, aby při úpravách komunikací bylo toto vedení zakopáno do země, dojde tak k odstranění rušivého

elementu nadzemního vedení nízkého napětí. Při té příležitosti dojde k odstranění sloupů nízkého napětí. Veřejné
osvětlení (IT2) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:
•

Varianta: využití speciálního stínění

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

Plyn
Návrh nepočítá s realizací plynové přípojky.

Datové a telekomunikační služby
Podél celé obce probíhá nadzemní komunikační vedení, doporučujeme v budoucnu pokládku do země spolu s
optickým kabelem pro internet.

Odpadové hospodářství
Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Lesní bar

•

Kontejnerové stanoviště
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OSVINOV
OBECNÝ POPIS

Osvinov je středně velká obec nacházejícíse v nadmořské výšce 560 mnm, ale nedá se zcela charakterizovat jako obec
horská a už vůbec ne lánová. Rozkládá se na hřebeni kopce, takže je samotné centrum v relativní rovině. Do obce je
hlavní přístup ze směru Krásný les a přímo ze Stráže nad Ohří. Po revitalizaci pěší cesty pak také z obce Peklo.

Samotně centrum má potenciál být velmi zajímavé místo. Pocit ze samotné návsi vzbuzuje pocit nejistoty, jestli se
člověk pohybuje na veřejném nebo soukromém pozemku. Nachází se zde zachovalá kaple, rybníček na návsi, několik
památných stromů (na návsi a na začátku obce).

Kvůli velkému množství plotů v části rybníku, vjezdu do zemědělského areálu a neudržované zeleně nepůsobí veřejný
prostor jako náves, ale pouze jako ulice (komunikace).

V obci Osvinov má sídlo spolek ZAMENIS. Spolek se stará o unikátní užovku stromovou v tomto kraji. Jedná se o

zajímavý cíl návštěvy. Je nutné pracovat na propagaci spolu s prací, kterou spolek vykonává. Další potenciální
příležitostí je místní podnikatel Miroslav Bašta, který chová a cvičí závodní koně. Spoluprací mezi obcí a panem Baštou
by mohl vzniknou další zajímavý cíl pro širší veřejnost. Nabízí se možnost přes pozemek pana Bašty protáhnout novou
turistickou stezku.

Rozvoj této obce je omezen hlavně vedením velmi vysokého napětí a terénem. Z toho důvodu tato obec nepatří mezi
obce, které nepočítají s masivní zástavbou. Viz. výkres_ JÁDRA OBCÍ_OSVINOV.
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Identifikace centra
Jádro obce chceme zdůraznit výměnou povrchů komunikace - viz. METODIKY_Povrchy komunikací a viz. výkres_
JÁDRA OBCÍ_OSVINOV. Dále pro vyzdvižení centra navrhujeme odstranit přebytečné množství plotů ( minimalizovat

zábradlí kolem rybníka ze strany silnice buď pouze na kamenné kůly, nebo kůl s jedním vodorovným prvkem) a

prostor za rybníkem dostane nový povrch v podobě mlatu. Do tohoto prostoru bude přesunuta pergola. Důležitá
úprava pro čistý tvar návsi je posunutí vjezdové brány do zemědělského areálu.Tyto zásahy povedou k optickému
zvětšení a jasné definici jádra obce. Bližší informace ve výkresu_JÁDRA OBCÍ_OSVINOV.

Rozvojové plochy
V dané obci je komplikované najít větší plochu pro rozvojové plochy z důvodu velmi vysokého plynového vedení. V

obci navrhujeme několik ploch pro přestavbu a podél cesty směr Osvinov-Stráž nad Ohří. Rozvojové plochy budou
respektovat urbanistickou koncepci obce, která vznikla podél cest. Malou rozvojovou plochu navrhujeme v centru
obce viz.výkles_JÁDRA OBCÍ_OSVINOV. Navrhujeme plochu pro rekreaci pro výstavbu chatek.

Zeleň
Bude odstraněna náletová zeleň hlavně ve svazích podél komunikace před jádrem obce, viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_

OSVINOV. Pro tvarové upevnění jádra obce budou vysázeny nové stromy, které opticky oddělí zemědělské budovy.
Kolem rybníku budou vysazeny nové vrby. V obci se nachází dva chráněné stromy, navrhujeme k nim umístit městský
mobiliář, ve formě laviček. Viz. METODIKY_Městský mobiliář.

Turismus
Osvinovem prochází cyklostezka 3002. Nejdůležitějším turistickým lákadlem je v obci sídlo Zamenis a výstavní

prostoro užovce stromové . Navrhujeme zde provozovat pravidelné akce a zařadit oblast do marketingového plánu
miniregionu. V místě doporučujeme zřídit občerstvení.
Osvinov má turistickou vazbu na:

Pro pěší:
Osvinov - Stráž nad Ohří
Osvinov - nově navržená trasa přes cvičiště koní směr Srní
Osvinov - nově navržená trasa směr zelená turistická trasa s lesním barem - viz. METODIKY_lesní bar

Pro cyklisty:
Osvinov - Stráž nad Ohří - a dále viz. Velký okruh_kapitola Trasy
Osvinov - 3002
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OSVINOV

IT 4

IT 4

IT 1

další rozvojové plochy na
pozemcích č. 441/8 a 441/11

ID 4

IT 3
ID 3

IT 2

IT 1
IT 1
IT 4

ID 1

IT 1
ID 1

S
LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ID 1
ID 2
ID 3

ID 1
ID 2

LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Oprava stávající komunikace

IT 1

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

Sanace svahů u komunikace, kácení stromů

IT 2

Sekundární funkce osvětlení - nabíječky el. zařízení

Vydláždění návsi

IT 3

Elektronabíječka

IT 4

Vybudování posilujícího vodního zdroje - vrt,
kanalizace řešena individuálně u jednotlivých objektů
řešena individuálně (ČOV)

Nová parkovací stání
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ID 4

Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

V centrální části obce funguje vodovodní řad se zdrojem užitkové vody a vodojemem umístěnými v kopci

Na hlavní trase Osvinov směr Peklo je současný stav komunikace nevyhovující, proto navrhujeme její opravu. (ID1). V

Kanalizace bude řešena u každého objektu individuálně.

(ID2). V centru obce je navržena nová zpevněná plocha, která bude vydlážděná (ID3), viz. METODIKY_Povrchy

severně od obce. Bude vybudován nový posilující zdroj (vrt).

tomto úseku jsou přilehlé svahy v havarijním stavu, proto dojde k sanaci svahu a vykácení stromů ve špatném stavu.
komunikací. V centru obce budou vyhrazeny nové parkovací stání (ID4).

Elektro

Rozvody elektrické sítě doporučujeme zakopat.
Veřejné osvětlení (IT1) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:
•

Varianta: využití speciálního stínění

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

Některé lampy veřejného osvětlení budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. (IT2) V jádru
obce bude instalována elektronabíječka(IT3).

Plyn

Západně od obce probíhá páteřní plynovod, avšak bez odbočky na Osvinov. Návrh nepočítá s její realizací.

Datové a telekomunikační služby

V současné zřejmě existuje funkční telekomunikační kabeláž , navrhujeme pokládku optického kabelu pro internet do
země a natažení telekomunikační kabeláže taktéž pod zem.

Odpadové hospodářství

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Kontejnerová stanoviště

•

Městský mobiliář

•

Povrchy komunikací
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SRNÍ
OBECNÝ POPIS

Srní je středně velká horská obec v nadmořské výšce 580 - 770 mn. Jedná se o nejvýše položenou obec ve zkoumaném

území. Je zde silná prostorová i sousedská vazba na Malý Hrzín. Struktura sídla je značně rozředěná, hlavním veřejným
prostorem a rysem obce je silnice serpentinovitě probíhající přes hlavní svah.

Existují zde dva poloveřejné prostory, jeden funguje jako park okolo potoka a druhý tvoří spojnici s bývalou kaplí.
Návrh řeší především revitalizaci zaniklého centra obce, úpravu povrchů, nové osvětlení, výstavbu nové turistické
atrakce (sauny), aj. viz. níže.
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Identifikace centra

Rozvojové plochy

Lánová obec má velmi silnou stopu původní návsi. Ta je však v dnešní době téměř k nerozeznání, především kvůli

Srní patří mezi tzv. “zaniklé obce”, je zde zachovalá historická původní struktura a proto tuto obec řadíme do obcí,

komunikaci, která se několikrát z obce vytrácí a zase do ní vstupuje a také kvůli neřízeně zarostlému území.

která se bude rozšiřovat jenom velmi málo, spíše mluvíme o vyplňování různých mezer a proluk. Je uvažováno o

jednotkách nových domů či parcel. Rozvojové plochy navrhujeme tak, aby historickou strukturu doplnily, ale aby

Naším návrhem se snažíme tento veřejný prostor (náves) obnovit a ukázat veřejnosti. Na konkrétních místech

nevznikaly nové ulice a nové nádorové rozvojové plochy. Konkrétní rozvojové plochy jsou vidět ve výkrese_JÁDRA

navrhujeme změnu povrchu z trávy na kamenné šlapáky prorostlé travou - viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_SRNÍ. Jsou

OBCÍ_SRNÍ.

umístěné vždy v místech, kde je, nebo bude plánovaná nějaká zajímavost. Jako je např. okolí stávající kaple, či okolí

navrhovaného rybníčku se saunou aj.. Zbytek obce bude propojen navrhovaným chodníčkem, který bude opatřen
různými prvky, jako jsou vyrovnávací schody, posedové schody, lavičky a nízké veřejné osvětlení (nasvícení pouze

Zeleň

Zmíněná sauna s rybníčkem je zamýšlená jako veřejná. Měla by sloužit pro místní obyvatele a taktéž podpořit turistický

Navrhujeme masivnější princip kácení stávající zeleně, kterou v průběhu let zarostla historická náves. Tímto zásahem

daného chodníčku, nikoliv nasvícení širokého okolí.) Jedná se o intimní osvětlení pomyslné osy obce.

ruch v lokalitě. Exkluzivní umístění sauny na návsi s výhledem do nádherného údolí považujeme za velmi lukrativní

obnovíme původní princip obce, který pracoval s výhledy do údolí a zároveň odhalíme samou podstatu návsi.

zásah pro zviditelnění obce za použití malých nákladů. Předpokládáme, že o provoz sauny se bude starat obec.

Turismus

Výdělky budou použity na úpravy jednotlivých navrhovaných úprav.

Náves je několikrát protnutá komunikací, v místě tohoto střetu navrhujeme výměnu povrchového materiálu na
komunikaci z asfaltu na kamennou výdlažbu. Tento princip opticky i myšlenkově propojí celistvost návsi a zároveň to

Srní se vyznačuje krásnými krajinnými výhledy a příjemným parkem na návsi. Jedná se o historickou obec, silně

bude fungovat jako zpomalovací prvek.Návsí protéká malý potok, se kterým v návrhu pracujeme v různých formách,

provázanou s Malým Hrzínem - viz. Kapitola Sídla a “zaniklé jádra obcí”. Srním vede cyklostezka 3005, která pokračuje

někde s ním napájíme navrhovaný rybníček, jinde na něm vytváříme vodní prvky (malé vodopády, apod.).

do Malého Hrzína. V okolí je významná přírodní památka Pastviny u Srní a sportoviště pro paragliding.
Srní má turistickou prováznost s:

Pro pěší:
Srní - Malý Hrzín (horní cesta) - zpět - nově navržená stezka s krásnými výhledy, nově navrženou rozhlednou,
nocležištěm a prvky turistické vybavenosti (odpočívadlo) viz. METODIKY_Prvky turistické vybavenosti. Malý Hrzín je

další obcí se zaniklým a revitalizovaným jádrem, v centru obce doporučujeme zřídit lesní bar viz. METODIKY_Lesní bar.
Srní - sportoviště paraglidingu - nová trasa přes Pastviny u Srní směr Boč
Srní - po zelené turistické trase do Stráže nad Ohří ( s možnými odbočkami na nově navrženou trasu do Pekla a
Osvinova přes lesní bar v Pekle_viz. METODIKY_Lesní bar), případně přes novou odbočku směr Boč přes Pekelskou
skálu, nebo přes novou odbočku přes Ráj do Boče - viz. Kapitola Trasy

Pro cyklisty:
Srní - Malý Hrzín - Na Křižovatce - Smilov - Lužný - Okounov - Kamenec - Korunní - Stráž nad Ohří
Srní - Krásný les
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SRNÍ
další rozvojová plocha
na pozemku č. 72/3

IT 6

IT 1
ID 4

IT 6
ID 4

IT 1

IT 1

ID 1

IT 2

ID 4

IT 4

IT 5
IT 1

ID 1

ID 1

IT 1

IT 4
ID 4

IT 6

ID 1

IT 1
IT 1

IT 1
ID 3

IT 3

ID 5

IT 2

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

IT 6

LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ID 1

Nová pěší komunikace obcí skrze serpentíny

IT 1

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

ID 2

Oprava stávající komunikace a vyasfaltování

IT 2

Sekundární funkce veřejného osvětlení - nabíječky el. zařízení

ID 3

Vyhrazené prostory pro dopravu v klidu

IT 3

Elektronabíječka

ID 4

Parkovací zálivy spolu s úpravou terénu

IT 4

Nové studny a jímky odpadních vod pro rozvojové plochy
(individuální řešení u každého objektu)

ID 5

Úprava návsi a sportovního hřiště

IT 5

Nové jezírko / ochlazovací bazének, napájen z potoka

ID 6

Vyspravení vozovky spolu s jejím odvodněním

IT 6

Pokládka optického kabelu do země
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ID 2

IT 6

IT 6

S

Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

V obci v současné době není veden vodovodní řád, ani zde neexistuje kanalizace. Čerpání a likvidace vod se řeší

Vzhledem k reliéfu, ve kterém je obec zasazena, navrhujeme lepší zpřístupnění pro pěší (ID1), tím, že vytvoříme

individuálně. (IT4) Nové rozvojové plochy budou určeny k rekreačnímu účelu případně pro bydlení. V těchto lokalitách

stezku, která bude přímo procházet středem obce, kolmo na serpentýnovou komunikaci.

budou vytvořeny nové studny a jímky odpadních vod. Kanalizace a voda bude řešena u každého objektu individuálně.

Stávající komunikace z betonových pražců bude lokálně vyspravena a bude vytvořen nový asfaltový povrch.(ID2)

(IT5) V centru obce navrhujeme vybudovat nový ochlazovací bazének / jezírko, které bude dotováno z přitékajícího
potoka. V rámci tohoto návrhu bude realizována sauna pro místní obyvatele.

V rámci jádra obce budou nově vyhrazena parkovací stání (ID3).
Podél stávající komunikace budou na vymezených místech, viz. Mapa, vybudovány parkovací zálivy. Pro vytvoření

Elektro

bude nutno vytvořit násypy/ zářezy do stávajícího terénu. (ID4).

(ID5) úprava stávajících povrchů návsi a úprava a doplnění stávajícího sportovního hřiště.

V obci jsou v současné době rozvedeny pouze elektrické sítě v nadzemním vedením, na elektrických sloupech jsou

(ID6) Vyspravení stávající vozovky po celé její délce v rámci obce, spolu se zajištěním bezpečného odvodu povrchové

integrovány pouliční svítidla.

dešťové vody.

Navrhujeme, aby při úpravách komunikací bylo toto vedení zakopáno do země, dojde tak k odstranění rušivého

elementu nadzemního vedení nízkého napětí. Při té příležitosti dojde k odstranění sloupů nízkého napětí. Veřejné
osvětlení (IT1) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:
•

Varianta: využití speciálního stínění

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

Některé lampy veřejného osvětlení budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. (IT2) V jádru
obce bude instalována elektronabíječka(IT3).

Veřejné lampy jsou umístěny kolem hlavních komunikací vždy v délce přilehlých stávajících objektů, zbytek komunikace

nebude opatřena veřejným osvětlením -viz. výkres JÁDRA OBCÍ_SRNÍ. Délka a počet veřejných osvětlení vždy podobná
a zvýrazňuje osu stávající obce viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_SRNÍ.

Plyn

JIžně od obce probíhá páteřní plynovod, avšak bez odbočky na Srní. Návrh nepočítá s její realizací.

Datové a telekomunikační služby

V současné době chybí jakékoliv datové připojení, navrhujeme pokládku optického kabelu pro internet do země.
(IT6).

Odpadové hospodářství
Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost svozu odpadů.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Prvky turistické vybavenosti

•

Lesní bar

•

Kontejnerová stanoviště

•

Povrchy komunikací

•

Veřejné osvětlení
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MALÝ HRZÍN
OBECNÝ POPIS

Malý Hrzín můžeme řadit mezi horské obce, nachází se v ohybu silnice směrem na Srní. Jedná se o specifickou obec

svým charakterem i strukturou. Historicky jde o horskou lánovou ves s lionovou návsí. Zastavěné území se nachází ve
větším sklonu na jižní stráni kopce Obora.

V obci se nachází nezabydlené objekty, které jsou ve stavu opravitelnosti.
Lánová struktura zde kvůli neúrodnosti půdy dosahuje značných délek.Tato struktura je patrná dodnes ve formě
antropogenních terasovitých valů.

V obci se nachází další zajímavý faktor, který umocňuje genia loci. A to je místní komunita obyvatelstva a jejich vztahů
k přirodě, mezi sebou, ale i k obci. Tento faktor se pozitivně podepisuje na některých rekonstrukcích stávajících
historických objektů.

Hlavní zásahy v této obci se týkají změn ve veřejném osvětlení, navrácení jádru obce jeho původní historickou podobu,
vybudování parkovacích stání, navržení rozhledny v blízkosti obce a další, viz. dále.
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IDENTIFIKACE CENTRA OBCE
Malý Hrzín patří mezi tzv. “zaniklé obce”, řadíme ji mezi horské lánové obce. Zbytky veřejné návsi se snažíme našimi úpravami zviditelnit, zprůchodnit a rehabilitovat. Navrhovanými úpravami dosáhneme obnovení původní návsi.

Navrhujeme nové povrchy, cesty v jádrech budou doplněny o vyrovnávací schody a budou nabízet vstup do jádra.
Na několika místech odhalujeme protékající potok. Podél hlavní komunikace vznikne několik podélných stání_viz.
METODIKY_Parkování, které budou sloužit jako nástupní místo pro nově vybudovanou rozhlednu nad touto obcí - viz.

kapitola TURISMUS. Podél hlavní komunikace jsou nově vybudovány svodidla z oceli. Tento druh použití ruší dálkové
pohledy, a proto navrhujeme výměnu za jiný materiál - dřevo - viz. METODIKY_Svodidla a zábradlí.

Zeleň
Pro vizuální obnovu jádra obce dojde k odstranění keřů a náletové zeleně, které opticky rozbíjí jádro obce. Dále dojde

i k odstranění již vzrostlých stromů, tímto zásahem dojde k obnovení výhledů do krajiny (základní princip této obce).

Rozvojové plochy
Malý Hrzín obce, ve kterých navrhujeme malý počet rozvojových ploch z důvodu zachování historické struktury obce.
Dle naší analýzy navrhujeme dvě rozvojové plochy, které danou strukturu obce doplní a nenaruší, viz. výkres_JÁDRA
OBCÍ_MALÝ HRZÍN.

Turismus
Malý Hrzín je významný svou historickou povahou, horskou krajinou, nádhernými výhledy na Doupovské hory a směr

Kadaň. Nachází se zde architektonicko hodnotné selské objekty. V Malém Hrzíně navrhujeme vybudovat lesní bar_viz.
METODIKA_Lesní bar, který přiláká turisty a nabídne osvěžení po cestě.

Rozhlednu navrhujeme vybudovat na nově vzniklé trase ze Srní do Malého Hrzína - viz. Kapitola TURISMUS_Trasy.
Tato trasa poskytuje nádherné výhledy na krajinu a propojuje dvě obce s výjimečnou historií.
Malý Hrzín má turistickou vazbu na:

Pro pěší:
Okruh Malý Hrzín- Srní - Malý Hrzín - horní stezka - nově navrhovaná trasa, která se pyšní nádhernými výhledy. Na
této trase je vybudována rozhledna, spolu s prvky turistické vybavenosti, jako je odpočívadlo, možnost přespání pod
širákem, apod._viz. METODIKY_ Prvky turistické vybavenosti
Malý Hrzín - Boč přes osadu Na Křižovatce
Malý Hrzín - směr Boč - odbočit na novou navrhovanou pěší trasu na Pastviny u Srní

Pro cyklisty:
Malý Hrzín - Srní (doporučujeme pro cyklisty s elektrokoly)
Srní - Malý Hrzín - lze použít i jako trasu sjezd pro koloběžky (v Srní navrhujeme zřídit půjčovnu koloběžek)
Malý Hrzín - Smilov - Lužný - Okounov - Kamenec - Korunní - Stráž nad Ohří
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MALÝ HRZÍN

ID 10
ID 2

IT 2

ID 2

ID 1

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
IT 3

IT 4
IT

ID 8

ID 9

ID 1

Oprava stávající komunikace

ID 2

Nová parkovací stání

ID 3

Propojka od shcodiště ke spodnímu objektu

ID 4

Revitalizace lesní cesty

ID 5

Nová stezka pro pěší podél vodoteče

ID 6

Nová pěší stezka se schody skrze jádro obce

ID 7

Nová pěší stezka k historické kapličce

ID 8

Úprava komunikace, nové posedové schody

ID 9

Svodidla budou obloženy dřevem

2

IT 1
ID 9

ID 7
ID 6

IT 1
IT 2

IT 1
ID 9
ID 5

IT 2

ID 10 Nová turistická stezka, směr rozhledna
ID 3

LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ID 2
ID 4
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S

IT 1

Osvětlení schodů, výška max. 1 m

IT 2

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

IT 3

Sekundární funkce osvětlení - nabíječky el. zařízení

IT 4

Elektronabíječka

IT 5

Vybudování domovních ČOV/centrální jímky OV

Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace
V rámci hlavní komunikace procházející obcí bude lokálně komunikace vyspravena (ID1).

V rámci rozvojových oblastí bude při jejich návrhu rozhodnuto, zda budou vybudovány domovní ČOV nebo centrální

Podél krajnice budou na vybraných místech zřízeny parkovací zálivy viz. mapa (ID2).

jímka odpadních vod (IT5).

Na jihu obce vznikne nově propojení turistické historické cesty se současnými objekty pomocí nového schodiště (ID3).
Stávající lesní cesta vedoucí k lesním porostům nad obcí Smilov bude revitalizována (ID4), viz. METODIKA_Nízkokapacitní

Elektro

komunikace.

Podél navržených historických propojek skrze obec, respektive u jejich schodišť, navrhujeme osvětlení přízemní výšky

Pro lepší zpřístupnění centra jádra pro pěší, bude vytvořena nová trasa pro pěší, která v historii platila za jedinou

maximálně 1m (IT1).

komunikaci v obci a v průběhu let zanikla. Trasa má strmé stoupání a je orientovaná kolmo na vrstevnice, proto zde
volíme průběžné schodišťové stupně (ID5 a ID6). Rovnoběžně s touto trasou vznikne nová trasa opět pouze pro pěší,

Veřejné osvětlení (IT2) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:

která povede přímo k historické kapličce (ID7).

•

Varianta: využití speciálního stínění

Ke zvýšení atraktivity lokality vznikne na konci této cesty posedové schody s výhledem. (ID8).

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

Podél hlavní komunikace budou všechny stávající svodidla obložena dřevěnými prkny, viz. METODIKY_Svodidla a

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

zábradlí (ID9).

Na severovýchodě bude nově vytvořena turistická stezka směrem k navržené rozhledně (ID10).

Některé lampy veřejného osvětlení budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. (IT3) V jádru
obce bude instalována elektronabíječka(IT4).

Plyn

V současné době není do obce vyveden plyn kvůli chybějící regulační stanici. Návrh nepočítá s její realizací.

Datové a telekomunikační služby

V současné neexistuje telekomunikační kabeláž, navrhujeme pokládku optického kabelu pro internet do země a také
položení telekomunikační kabeláže pod zem.

Odpadové hospodářství

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
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•

Kontejnerová stanoviště

•

Nízkokapacitní komunikace

•

Svodidla a zábradlí

•

Městský mobiliář

•

Lesní bar

•

Parkování

•

Prvky turistické vybavenosti

SMILOV
OBECNÝ POPIS

Smilov je menší, níže položenou obcí, patří mezi obce, které se mohou dobře rozvíjet, má dobré dopravní napojení a
terén kolem obce je příznivý.

Navrhujeme upravy, které zlepší a zatraktivní veřejný prostor. Jedná se hlavně o úpravu povrchů jednotlivých
komunikacích. Definujeme střed obce, kde se nachází historická kaple s vodním prvkem.

Navrhujeme nové veřejné osvětlení, které bude usporné a nebude vytvářet přebytečný světelný smog. Navrhujeme
způsob, jak esteticky začlenit kontejnery na tříděný odpad.

Hlavní rozvojovou plochu navrhujeme na západní straně obce. Plocha je dobře napojená na dopravní infrastrukturu.
Rozvojová plocha je větších rozměrů, počítá se z více etapami výstavby.
Detailní řešení je patrné ve výkrese JÁDRA OBCÍ_SMILOV a METODIKY.
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Identifikace centra
Centrum Smilova identifikujeme v centru stávající kapličky s vodním prvkem. V tomto centru navrhujeme nové
povrchy komunikací. Jedná se o kombinaci přírodního kamene, mlatu a trávy. Tento princip použití materiálu nám

jasně definuje dané centrum. Navrhujeme obci koupit do vlastnictví starou kapli a opravit ji spolu s vodním prvkem.
Kaple může být využita pro religionistické aktivity, nebo neregionistické aktivity a může sloužit jako zajímavá ubytovací
kapacita, která obci přinese příjmy do obecního rozpočtu.

Do centra obce umisťujeme nový mobiliář, konkrétně se jedná o samostatně stojící lavičky, držáky na kola, pítka,
poštovní nebo doručovací boxy, přesné druhy mobiliáře budou určeny v kapitole METODIKY_Městský mobiliář.
Při dodržení našich doporučení se z obce stane velmi příjemné místo pro trvalé žití i rekreaci.

Rozvojové plochy
Obec Smilov patří mezi obce, které se díky dobrému dopravnímu napojení dají rozšířit většími rozvojovými plochami.
Větší rozvojovou plochu navrhujeme na západní straně obce. Tato plocha může obsahovat 6-7 parcel. Počítáme s
etapizací. Druhá rozvojová plocha vzniká na jihu obce, jedná se o jednu až dvě stavební parcely. Navrhovaná velikost
rozvojové plochy, potažmo počet parcel, je více než dostačující k počtu stávajících domů.

Zeleň
V centru a podél cest navrhujeme vykácení náletové zeleně a osazení novými zdravými stromy, které budou umístěny

podle projektu viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_SMILOV. Stromy budou lemovat nově navrhovaný chodník kolem rozvojové
plochy.

Turismus
Smilov se nachází v blízkosti řeky, vyznačuje se skalnatým terénem u lesa a břehu. Vede zde autobusová linka a
cyklostezka 3005. Ve Smilově chybí prvky turistické vybavenosti, které zde doporučujeme zřídit (odpočívárna) - viz.
METODIKY_Prvky turistické vybavenosti.
Smilov má turistické vazby na:

Pro pěší:
Malý Hrzín - Srní (náročný terén do kopce)
Lužný - červená turistická trasa - Boč (občerstvení u vodního mola)

Pro cyklisty:
Malý Hrzín - Srní (doporučujeme elektrokola)
Lužný - Okounov - Kamenec - Korunní - Stráž nad Ohří
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SMILOV
ID 8

IT 1

ID 9

IT 1

ID 2

IT 1
ID 2

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ID 1

ID 7

ID 1

Nová obslužná/účelová komunikace

ID 2

Nový chodník podél komunikace

ID 3

Propojka komunikací pro pěší

ID 4

Plánované propojení komunikací, podmíněné
výkupem pozemku

ID 5

Revitalizace polní cesty

ID 6

Obratiště pro osobní automobily

ID 7

Revitalizace cesty

ID 8

Úprava stávající autobusové zastávky

ID 9

Propojka autobusové zastávky s centrem obce

IT 1

ID 3
ID 4

ID 1

IT 1

IT 1
ID 6

ID 1

ID 1
ID 5

IT 2
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S

LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
IT 1

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

IT 2

Centrální jímka odpadních vod

IT 3

Elektronabíječka

Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

V rámci rozvojových oblastí bude při jejich návrhu rozhodnuto, zda budou vybudovány domovní ČOV (IT2). Nová

V rámci navržených rozvojových ploch v obci vznikne nová obslužná komunikace na okraji obce (ID1), která bude

Dojde k vybudování nového zdroje užitnové vody (vrt)

(ID2). Skrze rozvojovou plochu, která bude v budoucnu zastavěna, je navržena propojka komunikací pro pěší (ID3). V

zástavba bude napojena na vodovodní řád (IT3).

propojena s jádrem obce. Podél hlavní komunikace, která prochází obcí bude po jedné straně vybudován chodník
tomto místě(ID4) je plánované propojení komunikací, to je podmíněné na vykoupení pozemku. Polní cesta na

jihovýchodě obce bude revitalizována (ID5). Na okraji obce vznikne nově obratiště pro osobní automobily (ID6).

Elektro

Revitalizace stávající komunikace (ID7). Autobusová zastávky na severu obce projde rekonstrukcí.(ID8). Propojka
autobusové zastávky s centrem obce bude vyspravena dle METODIKY_Nízkokapacitní komunikace (ID9).

Rozvody elektrické sítě doporučujeme zakopat.
Veřejné osvětlení (IT1) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:
Varianta: využití speciálního stínění
Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla
Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)
Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

Plyn

V současné době není do obce vyveden plyn kvůli chybějící regulační stanici. Návrh nepočítá s její realizací.

Datové a telekomunikační služby

V současné existuje telekomunikační kabeláž na stožárech veřejného osvětlení, navrhujeme pokládku optického
kabelu pro internet do země a přemístění telekomunikační kabeláže taktéž pod zem.

Odpadové hospodářství

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.
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Použité materiály

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

SOUČASNÝ STAV

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Kontejnerové stanoviště

•

Prvky turistické vybavenosti

•

Městský mobiliář

•

Nízkokapacitní komunikace

•

Kontejnerová stanoviště
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BOČ
OBECNÝ POPIS
Boč je

druhou

největší

obcí

v katastrálním území Stráž nad Ohří. Obec má přímý kontakt s řekou Ohří, který

v současné době není velmi využíván. Obcí prochází rušná hlavní silnice I-13. V roce 2011 zde žilo 70 lidí. Hlavními

návrhy a úpravami této obce byly témata jako zpřístupnění a využití potenciálu řeky, identifikace a úprava historického
jádra, zlepšení prostupnosti samotné obce, vybudování nové komunikace ke kostelu a další úpravy technické a
dopravní infrastruktury, jako je vybudování nové lávky.

Pro zvýšení celkového povědomí o obci řeší návrh vybudování nového zázemí pro vodáky v podobě nábřežních mol
spolu s občerstvením na trase, čímž podpoříme vodní turistiku.

Kromě primární návsi řešíme také volnočasové a rekreační centrum obce, které se nachází v blízkosti řeky a chatové
oblasti.

Úpravy počítají s úpravami jako:
nové povrchy komunikací, lepší organizaci dopravy v klidu, správné umístění tříděného odpadu, zlepšení průchodnosti
obce, vybudování nového přístupu ke kostelu, nový mobiliář_viz.METODIKY_Městský mobiliář, nové umělé osvětlení.
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Identifikace centra

Rozvojová plocha

Centrum obce má přímý kontakt s řekou, navrhujeme několik úprav, které tento fakt využije.

Obec je vymezena řekou a prudkým svahem, z tohoto důvodu navrhujeme jednu rozvojovou plochu na východní
straně Boče, tato plocha může být dobře napojena na požadovanou infrastrukturu - viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_BOČ.

V nejbližším centru obce navrhujeme změnu povrchů ve veřejném prostoru, kdy rozpadlé asfaltové cesty a návsi

měníme na kamennou výdlažbu, viz. METODIKY_Povrchy komunikací. Tímto zásahem definujeme a podpoříme

Zeleň

centrum obce. V rámci návrhu se počítá s novou organizací dopravy v klidu. Navrhujeme vybudování nového hlavního

příjezdu ke kostelu zakončený parkovacím stáním. Od konce této komunikace vznikne chodník pro pěší propojující

V obci počítáme s vykácením náletové zeleně a úpravu zeleně na březích řeky v atraktivních místech pro turismus.

parkovací stání a kostel. Ten bude lemován stromořadím. Povrch této komunikace bude v mlatové úpravě.

Turismus

Centrum obce (náměstí) má přímý kontakt s řekou, navrhujeme několik úprav, které tento fakt využije. Jedná se o

úpravy břehů_viz. METODIKY_Úpravy břehů - zde se jedná konkrétně o vybudování dřevěných chodníků a mola pro

V Boči vznikne na základě návrhu nové molo a zastávka pro vodáky, počítáme s vytvořením občerstvovacího místa a

vodáky. Tímto vznikne lepší průchodnost celé obce. Další upravy v blízkosti řeky budou sloužit pro zefektivnění místa

také odpočívárny pro pěší turisty a cyklisty dle METODIKY_Prvky turistické vybavenosti. V obci je možné navštívit

a jeho využití pro vodácké aktivity a rekreaci.

kostel sv. Václava a sv. Mikuláše. Boč má turistickou vazbu:

Parkovací zálivy budou vybudovány na cestě podél řeky.

Po vodě:

Důležitou součástí navrhovaných úprav je rekonstrukce stávající lávky sloužící pro pěší a cyklisty.Lávka je hlavní
spojnici s vlakovou zastávkou a obcí Kamenec.

Směr Lužný a Pernštejn

Navrhujeme novým městský mobiliář viz.METODIKY_Městský mobiliář a nové umělé osvětlení - viz. Infrastruktura.

Vodáci přijíždí ze Stráže nad Ohří

Konkrétní úpravy jsou videt ve výkresu_ JÁDRA OBCÍ_ BOČ

Pěší:
Směrem do osady Na Křižovatce za historicky bohatými obcemi Malý Hrzín a Srní
Novými navrženými stezkami za krásami Pastvin u Srní či přes Pekelskou skálu na zelenou pěší trasu
Nově navrženou stezkou přes Ráj a Nebesa zpět do Stráže
Pěší směr Kamenec, Korunní za pramenem Korunní kyselka a kaplí Karla Golsdorfa zpět do Stráže nad Ohří

Cyklo:
Do Kamence podél Ohře směr Okounov, Lužný a Smilov a dále Malý Hrzín, Srní
Do Kamence - Korunní - Stráž
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BOČ

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

IT 2

ID 5

ID 9

ID 1

Oprava nádraží s novou cestou směr Boč

ID 2

Oprava stávající lávky

ID 3

Nábřežní mola

ID 4

Nový chodník

ID 5

Nová obslužná komunikace do rozvojé plochy

ID 6

Revitalizace cesty podél řeky

ID 7

Kultivace cesty do zahrádkářské kolonie

ID 8

Oprava obslužné komunikace

ID 9

Zadní přístup ke hřbitovu spolu s parkováním

ID 10 Nové schody směrem ke kostelu
ID 8
ID 11 Vydláždění komunikace spolu s novým parkováním

IT 1
ID 10
ID 4

IT 6

ID 12 Výhledově vyhrazené místa pro parkování

IT 5

ID 13 Výhledově vyhrazené místo pro vybudování chodníku
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IT 2

ID 11

ID 13

ID 5

IT4
ID 12

IT 2

IT 3
IT 2

Prodloužení vodovodu

IT 2

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

IT 3

Sekundární funkce osvětlení - nabíječky el. zařízení

IT 4

Elektronabíječka

IT 5

Vybudováníé domovních ČOV/centrální jímky OV

IT6

Nová pozice pro tříděný odpad

ID 7

ID 3
ID 5
ID 2

IT 1

ID 3

IT 2
ID 1

IT 1

S

IT 3

ID 6
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Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

V současné době je v části obci rozveden centrální vodovod, na tento vodovod je naplánovano připojení rozvojové
plochy. Dále bude vodovod protažen (IT1) ke sportovnímu hřišti. Návrh počítá s vybudováním občerstvovacího

V současné době je železniční zastávka Boč v nevyhovujícím stavu. Návrh počítá s její opravou a vybudování krytého

stánku. Pro rozvojovou oblast je stejně jako v obci Kamenec plánováno vytvoření samostatných domovních ČOV

přístřešku. Spolu s novou komunikací pro pěší, vedoucí do obce Boč. (ID1).

nebo centrální jímky odpadních vod, která bude pravidelně vyvážena. (IT5).

Současný stav lávky je v havarijním stavu, dojde k vybudování nové lávky, která slouží pro pěší i cyklisty. (ID2) Dojde

Kanalizace - řešena centrální ČOV dle technických možností za součinnosti obce a VSOZČ

tak k turistickému propojení Velkého okruhu_viz. kapitola TURISMUS_Trasy.

Na levém břehu řeky Ohře v blízkosti centra obce bude vybudována dvě nábřežní mola sloužící pro přístup k vodě,

Elektro

jak pro pěší, tak i pro výstup vodáků. (ID3).

Obec je napojena na elektrickou energii. Napojení je provedeno nadzemním způsobem. Navrhujeme, aby při úpravách

(ID4) v tomto místě bude vybudován nový chodník spolu s bezpečným přechodem. Součástí tohoto přechodu je

nízkého napětí. Při té příležitosti dojde k odstranění sloupů nízkého napětí. Veřejné osvětlení (IT2) bude nahrazeno

Do rozvojové části obce v současné době vede nevyhovující komunikace, v místech označených mapě (ID5) se počítá

semafor kontrolující dodržování rychlosti v obci.

komunikací bylo toto vedení zakopáno do země, dojde tak k odstranění rušivého elementu nadzemního vedení
úsporným LED řešením, v různých variantách:

vybudouvání nové komunikace, která bezpečně obslouží budoucí vývoj obce.

Varianta: využití speciálního stínění

Revitalizace cesty podél řeky bude realizována dle METODIKY_Nízkofrekvenční komunikace (ID6). Dle této metodiky

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

budou rovněž kultivovány cesty vedoucí do zahrádkářské kolonie (ID7).

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

(ID8) Lokální oprava obslužné komunikace vedoucí ke hřbitovu.

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

(ID9) Vybudování zadního přístupu ke hřbitovu, spolu s vyhrazeným parkovacím stáním pro 4 osobní automobily - viz.
METODIKY_Parkování.

Některé lampy veřejného osvětlení budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. (IT3) V jádru

(ID10) Propojení centra obce se hřbitovem pomocí nově vybudovaných schodů pro pěší spolu s odvodňovacími

obce bude instalována elektronabíječka(IT4).

prvky.

(ID11) Nově vydlážděná komunikace spolu s novým parkováním, v tomto místě bude vybudována elektronabíječka.

Plyn

(ID12) V této lokalitě se po realizaci daných záměrů bude nacházet lokalita vymezená pro parkování.

V současné době není do obce vyveden plyn kvůli chybějící regulační stanici. Návrh nepočítá s její realizací.

(ID 13) Po realizaci obchvatu obce se v tomto místě počítá s vybudováním bezpečného chodníku.

Datové a telekomunikační služby

V současné existuje telekomunikační kabeláž na stožárech veřejného osvětlení, navrhujeme pokládku optického
kabelu pro internet do země a přemístění telekomunikační kabeláže taktéž pod zem.

Odpadové hospodářství

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Prvky turistické vybavenosti

•

Městský mobiliář

•

Úpravy břehů

•

Povrchy komunikací

•

Nízkofrekvenční komunikace

•

Kontejnerová stanoviště
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KAMENEC
OBECNÝ POPIS

Obec Kamenec se nachází 2, 5 km od Stráže nad Ohří v tzv. terase nad řekou Ohře. Jedná se o pravobřežní obec.
Východní část je napojena na vojenský prostor, což determinuje tvar a vazby sídla. Centrum obce působí velmi klidně,

v roce 2011 zde žilo 9 obyvatel. Obec se nachází na hlavním tahu, prochází zde komunikace III. třídy Stráž nad Ohří Okounov, sídlo má vazbu na Korunní a přes řeku na Boč. Obec působí útulným dojmem.

Hlavní zásahy v této obci se týkají úprav komunikací, návsi s jezírkem a vytvoření rozvojové plochy.
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IDENTIFIKACE CENTRA OBCE
Situace v obci je z

tohoto

hlediska

velmi

jednoduchá. Současné centrum zde vidíme pouze jedno a iden-

tifikujeme ho v prostoru návsi, na styku pěší cesty na Boč a probíhající silnice na Korunní a Okounov. Navrhujeme
obnovit původní vodní prvek, povrchová úprava návsi je upravena mlatem a bude doplněna městským mobiliářem,

jako jsou stojany na kolo, lavičky pod vzrostlými stromy, pítkem - viz. METODIKY_Městský mobiliář. Dojde k obnově
křížku, která bude umístěna mezi dvěma stromy. Kontejnery přesouváme z hlavního jádra obce - viz. mapa.
Kontejnery budou umístěny ve dřevěné ohrádce viz. METODIKY_Kontejnerové stanoviště.

Zeleň
Navrhujeme a chránit vzrostlé stromy v centru obce (lípy), nutno provést dendrologický průzkum. Dojde k pokácení
náletových dřevin.

Cestovní ruch
Předpokládáme, že na základě navrhovaných úprav spojených s úpravou lávky a využití rozvojových ploch se obec

stane atraktivní pro pěší a cyklistiku. Místo bude vybízet k zastavení, krátké procházce, z tohoto důvodu zde bude
prostor pro umístění sezonního občerstvovacího stánku.
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KAMENEC

IT 3
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IT 1

IT 3

IT 1

LEGENDA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Stávající komunikace III. kategorie

ID 2

Oprava komunikace k lávce, směr Boč

ID 3

Rozšíření komunikace o 4 parkovací stání

ID 4

Oprava nízkokapacitní komunikace

ID 5

Nová obslužná komunikace

ID 6

Nový chodník k rozvojové ploše

ID 7

Nová propojka komunikací směr Boč

ID 8

Obnova historické komunikace vedoucí k řece

ID 9

Obslužná zahrákářská komunikace pro rozvojovou plochu

IT 1

ID 9

IT 3

ID 1

ID 4
ID 5

IT 3
ID 6

IT 2
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S

ID 1
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IT 1

Vybudování domovních ČOV

IT 2

Centrální akumulační jímka odpadních vod

IT 3

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

IT 4

Sekundární funkce veřejného osvětlení - nabíječky el. zařízení

IT 5

Elektronabíječka

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

V současné době není v obci rozvedena kanalizační, ani vodovodní síť, vše je řešeno na individuální úrovni. Navrhujeme,

Hlavní komunikace III. třídy procházející obcí je ve velmi pěkném stavu (ID1). Tato komunikace slouží také jako

hydrogeologických možností. Tím dojde k zastavení svévolného vypouštění splaškových vod do řeky Ohře. V případě

obce (ID2). Komunikace bude rozšířena o 4 podélné stání (viz.legenda mapy). Další zbylá část komunikace (ID3) pro

cyklostezka. Komunikace vedoucí k lávce do obce Boč bude opravena novým kamenným povrchem v území jádra

aby každý rodinný dům v obci měl vybudovanou čističku odpadních vod (IT1), nebo vyvážecí jímku dle

pěší na lávku Boč bude vyspravena dle standardů nízkofrekvenčních komunikací, tedy kombinací štěrku a kamenivem

rozvojové plochy bude použita buď jedna centrální akumulační jímka na splaškové vody, která bude umístěna u

se zakalením a spolu s touto úpravou bude myšleno na odvod dešťové vody. Viz. METODIKA_Nízkofrekvenční

hlavní komunikace, nebo individuální řešení dle hydrogeologických možností (jímky, či DČOV)-(IT2).

komunikace. Rozhraní mezi kamennou částí komunikace (ID2) a zbylou části (ID3) bude doplněno obratištěm. Veřejné

Navrhujeme, aby rodinné domy v této obci měly vybudovány akumulační nádoby na dešťovou vody, ty by měly být

osvětlení bude doplněno (IT3) - viz. kapitola veřejné osvětlení. Na konci této cesty se nachází lávka v havarijním stavu

využívány na splachování toalet a jako užitková voda pro zalévání zeleně.

- popis její úpravy je zmíněn v kapitole věnující se obci BOČ. (ID3) bude po své délce doplněna lavičkami - viz.

Pro stávající rodinné domy neplánujeme přitažení vodovodního řádu, ale bude využíván lokální zdroj pitné vody

METODIKA_Městský mobiliář.

(studna). V případě většího rozvoje obce je možné návrh vodovodního řádu zvážit.

Materiálové řešení obslužné komunikace bude řešeno mlatem nebo podobným materiálem určeným pro nízkokapacitní

Elektro

komunikace, přechodová část (ID 4) mezi hlavní asfaltovou komunikací III. třídy bude řešena kamenným povrchem,
který zajistí stabilitu nízkokapacitní komunikace.

Obec je napojena na elektrickou energii. Napojení je provedeno nadzemním způsobem. Navrhujeme, aby při úpravách
komunikací bylo toto vedení zakopáno do země, dojde tak k odstranění rušivého elementu nadzemního vedení

Nová obslužná komunikace (ID5), vedoucí do rozvojové oblasti, bude materiálově řešena kamenným povrchem. (ID6)

nízkého napětí. Při té příležitosti dojde k odstranění sloupů nízkého napětí. Veřejné osvětlení (IT3) bude nahrazeno

nový chodník bude řešen povrchovou úpravou betonová zámková dlažba.

úsporným LED řešením, v různých variantách:
•

Varianta: využití speciálního stínění

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

(ID7) Nová propojka je řešená jako nízko frekventovaná silnice- (METODIKY_Nízkokapacitní komunikace)

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

(ID8) Obnovená historická komunikace (propojka) vedoucí k řece, která je lemována stromořadím. Povrch komunikace

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

bude řešen jako nízkofrekvenční komunikace. (METODIKY_Nízkokapacitní komunikace)

(ID9) Obslužná zahrádkářská komunikace pro rozvojovou plochu. Povrch této komunikace bude řešen jako

Některé lampy veřejného osvětlení budou vybaveny nabíjecími stanicemi pro mobil a jinou elektroniku. (IT4) V jádru

nízkofrekvenční komunikace. (METODIKY_Nízkokapacitní komunikace)

obce bude instalována elektronabíječka(IT5).

Plyn
Není přítomný rozvod plynu a nenavrhujeme v tomto žádné změny.

Datové a telekomunikační služby
V současné době chybí jakékoliv datové připojení, navrhujeme pokládku optického kabelu pro internet do země.

Odpadové hospodářství
Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Městský mobiliář

•

Kontejnerové stanoviště

•

Povrchy komunikací

•

Ploty a oplocení
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KORUNNÍ
OBECNÝ POPIS

Pravobřežní obec Korunní je menší sídlo v ohybu silnice III. třídy č. 1987. Jedná se o malou obec, která je na hranici s

vojenským újezdem. Je rozprostřena podél komunikace Stráž nad Ohří-Korunní-Kamenec. Podél komunikace je
přijatelný terén, který se prudce rozbíhá do svahu.

Hlavním z navržených změn v této obci je úprava (vytvoření) centra obce, vytvoření nových rozvojových ploch, správa
komunikací (nový chodník pro pěší). atd.
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Identifikace centra
Centrum obce je zde definováno podél hlavní komunikace a stávající křižovatky směrem na Kamenec. Křížení cest

bylo navrženo tak, aby zde vzniklo nové těžiště obce. Pro zvýraznění těžiště obce jsme navrhli na části podružné
komunikace vyměnit asfaltový povrch za kamennou dlažbu a ve zbytku plochy jsme vytvořili travnatou plochu s

mlatovým chodníkem, kam jsme umístili několik laviček_viz. METODIKA_Městský mobiliář. V rámci bezpečného
průchodu kolem komunikace navrhujeme vybudovat-opravit nový chodník pro pěší. Na chodník navazují dva nové
přechody pro chodce. Dále navrhujeme odstavné stání podél hlavní komunikace, které budou vyčleněny kamenným

povrchem. Navrhujeme také úpravy cesty vedoucí do krajiny - jedna vede od řeky směrem na vojenský újezd (do
kopce), druhá vede směrem k řece.

Rozvojové plochy
Korunní je malá obec, která se rozprostírá především kolem hlavní silnice Kamenec-Korunní- Stráž nad Ohří s jednou

kolmou odbočkou do krajiny. Rozvojové plochy navrhujeme kolem silnice ve směru Korunní - Kamenec, kdy
podpoříme liniový urbanismus dané obce. Další rozvojová plocha vznikne v centru obce, kde je možno zahustit
stávající zástavbu - viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_KORUNNÍ.

Zeleň
Dojde k prokácení náletové zeleně a vysázení několika nových stromů - viz. výkres_JÁDRA OBCÍ_KORUNNÍ

Turismus
Obec Korunní je známá nalezištěm minerální vody Korunní kyselka. Turisté mohou navštívit kapli Karla Golsdorfa, přes
obec vede červená pěší stezka a cyklostezka 6. Ohře.
Korunní má turistickou vazbu:

Pro pěší:
Korunní - Stráž nad Ohří - Osvinov
Korunní - Stráž nad Ohří - Srní
Korunní - Stráž nad Ohří - Peklo
Korunní - Kamenec - Boč

Pro cyklisty:
Korunní - Stráž nad Ohří - Osvinov
Korunní - Kamenec - Okounov - Lužný
Korunní - Kamanec - Boč - Malý Hrzín - Srní (doporučujeme elektrokolo)
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KORUNNÍ
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ID 1

IT 1

IT 3
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IT 1
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IT 3

Rozšíření stávajícího ostrůvku a pokácení jehličnanu

ID 2

Nový chodník
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Parkovací zálivy

ID 4

Oprava a zprůjezdnění stávající komunikace
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Nové obratiště pro osobní automobily
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Cesta k řece budou revitalizována a odvodněna
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Zpevnění a odvodnění soukromé komunikace
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S
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ID 1

IT 1

Úsporné, stmívatelné veřejné osvětlení

IT 2

Elektronabíječka

IT 3

Domovní ČOV nebo centrální akumulační jímka OV
v rozvojových oblastech

Technická Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Kanalizace a vodovody

Komunikace

Jsou

zde

dvě

větve

vodovodu,

každá napájená ze samostatného zdroje - pramene

Kanalizace není zřízena. Kanalizace bude řešena u každého objektu individuálně.

V centru obce se nachází dopravní ostrůvek se vzrostlým jehličnanem. Tento ostrůvek je uprostřed komunikace. Návrh

užitkové vody.

počítá s rozšířením tohoto ostrůvku tak, aby splynul s pěší zónou na jedné straně a byl tak objezdný pouze z jedné

strany (ID1). V blízkosti řešeného ostrůvku bude vyhrazen parkovací záliv (ID3) spolu s novým chodníkem (ID2) pro

Elektro

pěší. V obci budou vybudovány další parkovací zálivy (ID3), viz. mapa.

Na jihu území obce bude na konci slepé ulice silnice opravena (ID4) a zprůjezdněná, na konci bude vytvořeno obratiště

Rozvody elektrické sítě doporučujeme zakopat.

(ID5).

Veřejné osvětlení (IT1) bude nahrazeno úsporným LED řešením, v různých variantách:
•

Varianta: využití speciálního stínění

•

Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla

•

Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla (z důvodu přítomnosti ptačí lokality)

•

Varianta: automatické snižování intenzity v průběhu noci

Na severozápadě podél potoka bude cesta k řece revitalizována a odvodněna (ID6). (ID7) soukromou komunikaci
doporučujeme zpevnit a odvodnit.

(ID8)Komunikace v jádru obce bude lokálně vydlážděna.

Elektronabíječka bude vytvořena viz. (IT2)

Plyn

V současné době není do obce vyveden plyn kvůli chybějící regulační stanici. Návrh nepočítá s její realizací.

Datové a telekomunikační služby

V současné zřejmě neexistuje funkční telekomunikační kabeláž (pouze přivedena do spodní části území), navrhujeme
pokládku optického kabelu pro internet do země a natažení telekomunikační kabeláže taktéž pod zem.

Odpadové hospodářství

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v docházkové vzdálenosti tak, aby nebyly rušivým elementem pro
centrum obce. Budou vždy umístěny za architektonicky ztvárněné ohrazení - viz. METODIKY_Kontejnerová stanoviště.
Umístění musí splňovat možnost odvozu odpadů. Komunální a bio odpad je řešen samostatně v rámci jednotlivých
majitelů nemovitostí.
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Použité materiály

Metodika
Soupis použitých metodik při návrhu:
•

Městský mobiliář

•

Kontejnerová stanoviště
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INFORMAČNÍ MAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ STRÁŽ NAD OHŘÍ

MALÝ HRZÍN

SRNÍ

- NOVÁ ROZHLEDNA

- ÚPRAVA NÁVSI

- REVITALIZACE LESNÍ CESTY

- NOVÉ JEZÍRKO + SAUNA

- OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

- NOVÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE OBCÍ

- OBNOVENÍ HISTORICKÝCH CEST

- REVITALIZACE ÚZEMÍ

- ELEKTRONABÍJEČKA

- ELEKTRONABÍJEČKA

- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- CENTRÁLNÍ JÍMKA OV

- CENTRÁLNÍ JÍMKA OV

SMILOV

- ROZVOJOVÉ PLOCHY
- REVITALIZACE ÚZEMÍ
- ELEKTRONABÍJEČKA

BOČ

- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- CENTRÁLNÍ JÍMKA OV

- OPRAVA LÁVKY
- NÁBŘEŽNÍ MOLA
- REVITALIZACE CESTY U ŘEKY
- PROPOJENÍ CENTRA S KOSTELEM

OSVINOV

- PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- OPRAVA NÁDRAŽÍ

- SANACE SVAHŮ

- VYDLÁŽDĚNÍ NÁVSI
- REVITALIZACE ÚZEMÍ
- ELEKTRONABÍJEČKA
- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- CENTRÁLNÍ JÍMKA OV NEBO ČOV

- ZADNÍ PŘÍSTUP KE HŘBITOVU
- ELEKTRONABÍJEČKA

PEKLO

- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- CENTRÁLNÍ JÍMKA OV

- SANACE SVAHŮ
- OPRAVA KOMUNIKACE

KAMENEC

- NOVÝ MOSTEK PŘES BROD
- ELEKTRONABÍJEČKA

- OPRAVA KOMUNIKACE K LÁVCE

- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- NOVÁ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
- ROZVOJOVÉ PLOCHA
- OBNOVA HISTORICKÉ KOMUNIKACE
- ELEKTRONABÍJEČKA
- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH ČOV

KORUNNÍ
- REVITALIZACE CEST

- ROZŠÍŘENÍ OSTRŮVKU NA NÁVSI
- ELEKTRONABÍJEČKA
- ROZVOJOVÉ PLOCHY
- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- DOMOVNÍ ČOV

STRÁŽ NAD OHŘÍ
- NOVÁ LÁVKA PŘES ŘEKU

- BEZPEČNĚJŠÍ POHYB CHODCŮ
- RYCHLOSTNÍ SEMAFORY
- PŘESUN ZASTÁVKY BUS
- NOVÉ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
- MOLO PRO VODÁKY

- PODCHOD POD TRATÍ
- NOVÁ NÁVES
- ELEKTRONABÍJEČKY
- ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- MĚSTSKÁ ČOV
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