
PROBLÉMY

P.1 – Koridor pro umístění dopravní stavby I/61 VPS D068 v kolizi s množstvím ploch zeleně, pěších napojení na krajinu a plochami ÚSES.

P.2a-f – Nefunkční plocha ÚSES.

P.3a-e – Orná půda ohrožená erozí (viz legenda).

P.4 – Náměstí a okolní plochy. Nefunkční řešení pěšího provozu. Úprava plochy okolo Kaple sv. Máří Magdaleny, Pranýře a Toskánského sloupu
neodpovídá významu místa. 

P.5a-b Nedostatečný pás trávníku směrem k orné půdě u velmi hodnotného stromořadí, orná půda v některých místech zasahuje méně než metr od
paty kmenů a kořeny, kmen i koruna mohou být poškozovány zemědělskou činností (mechanicky i chemicky). Jedná se o obecný problém, který se
vyskytuje i u většiny dalších stromořadí v extravilánu Buštěhradu. 

HODNOTY

H.1 – Zámecký park. Udržovaný park s velkým množství dospělých stromů a významnou rekreační funkcí v centru sídla.

H.2 – Zeleň okolo Starého a Nového rybníka a oba rybníky.

H.3 – Břehové porosty Buštěhradského potoka a samotný potok.

H.4 – Porost lesního charakteru ve svahu pod ulicí Sladkovského, který se podílí na panoramatu sídla od severozápadu. V porostu je většinové
zastoupení dospělých stromů.

H.5 – Park v zástavbě Ořešín, plošina včetně svahu. Jedná se o Park podobné rozlohy jako zámecký s pohledovou vazbou do vzdálené krajiny.

H.6a-b – Plně funkční izolační zeleň zástavby od silnice 1. třídy

H.7 – Lesní plocha.

H.8a-j – Stromořadí podél cest v extravilánu obce. (Jedná se o souvislá stromořadí v dobrém stavu i další významná stromořadí u nichž je nutná
obnova či dosadby.)

H.9 – Stromořadí podél cest v intravilánu obce. (Jedná se především o významná stromořadí u nichž je nutná obnova či dosadby.)

H.10 – Výskyt chráněného druhu okrotice – VKP v návrhu.

H.11a-f – Funkční plocha ÚSES.
 

LEGENDA

Hranice KU Buštěhrad

Zastavitelné a zastavěné území (dle platného ÚP 1/2019)

Průmyslové a zemědělské areály, plochy skladování  (dle ÚP k projednání 06/2020)

Vodní plocha

Vodní tok

Q100 záplavová zóna stoleté vody

Rozvojové plochy, územní rezervy a plochy přestavby (dle ÚP k projednání 06/2020)

ÚSES

Místa pěšího napojení na krajinu 

Místa rozhledu

Výskyt chráněného druhu - okrotice (VKP v jednání)

Hodnota

Hodnota

Potenciál

Potenciál

Problém

Problém

Eroze (lokální, patrná z orthofoto - seznam 31.8.2016, 7.72015, 2004-2006)

Eroze (smyv půdy 4 - 8 t.ha-1.rok-1)

  03 Problémový výkres

PŘÍLEŽITOSTI

O.1a-j – Potenciál k obnově historické cesty v krajině včetně založení stromořadí.

O.2a-b – Potenciál k založení stromořadí.

O.3 – Potenciál k přestavbě uličního prostoru a doplnění stromořadí do hlavní ulice Kladenská.

O.4 – Potenciál k přestavbě uličního prostoru a doplnění stromořadí do hlavní ulice Tyršova.

O.5 – Plocha zeleně v ulici Olivová. Potenciál k vytvoření drobné parkově upravené plochy s mobiliářem a herními prvky pro setkávání obyvatel z okolní zástavby. 

O.6 – Plocha zeleně v ulici Zahradní. Potenciál k vytvoření drobné parkově upravené plochy s mobiliářem a herním prvkem pro setkávání obyvatel z okolní zástavby. 

O.7 – Bývalé Buštěhradské sklepy v ulici Tyršova. Potenciál k vytvoření parkově upravené plochy pro kulturní a společenské akce. 

O.8 – Travnatý pás za domy v ulici Kaštanová. Potenciál k vytvoření drobné parkově upravené plochy s mobiliářem a herním prvkem pro setkávání obyvatel z okolní zástavby a jako
předprostor plochy určené k venčení psů. Možnost dosadby stromů do pásu zeleně určeného k venčení psů.

O.9 – Nádvoří zámku. Potenciál k celkové krajinářsko-architektonické obnově prostoru v návaznosti na zámeckou budovu. 

O.10 – Parčík u autobusové zastávky. Potenciál k celkové krajinářsko-architektonické obnově prostoru a vytvoření funkční parkově upravené plochy v centru sídla.

O.11 – Potenciál k propojení navrhované cestní sítě v krajině podél funkčního biokoridoru.

O.12 – Potenciál k obměně stromořadí z vhodnějšího druhu a kultivaru, v hlavní ulici Hřebečská.

O.13 – Plochy  zeleně v centru města u ZUŠ a bytových domů. Potenciál k vytvoření drobné parkově upravené plochy s mobiliářem a herními prvky pro setkávání u ZUŠ. Potenciál
ke koncepčnímu propojení ploch zeleně v centru sídla a úpravě plochy okolo Mariánského sloupu adekvátně k jeho významu. 

O.14 – Potenciál k celkové krajinářsko-architektonické obnově prostoru a vyřešení pěšího a motorového provozu. Úprava ploch okolo Kaple sv. Máří Magdaleny, Pranýře a
Toskánského sloupu adekvátně k jejich významu. 

O.15 – Břehy a okolí Starého rybníka. Potenciál ke zlepšení kvality prostoru pro setkávání obyvatel doplněním mobiliáře, vhodné zajištění stability břehů technicky i výsadbou
vhodných stromů.

O.16 – Zeleň okolo kruhového objezdu a na něm, plochy okolo bytových domů. Potenciál k celkové krajinářsko-architektonické obnově prostoru. Možnost vytvoření reprezentativnýho
efektu při příjezdu od Kladna do Buštěhradu. Možnost vytvoření plochy s mobiliářem a herními prvky pro setkávání obyvatel bytových domů.
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