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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 10-2/2019 z mimořádného jednání komise ze dne 14.10.2019 

Plán revitalizace zeleně na ulici Velkomoravská 
 

 

Přítomní: R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, J. Mrajca, D. Bradáč, A. Adamíková, J. Krátký 

Nepřítomní: I. Poláchová, J. Stranyánek, K. Šimek, P. Grasse 

Hosté: H. Tomaštíková (projektantka), H. Přibylová (MMOL), p. Šťota 

 

 

Zahájení v 18.00 hod, schůzi zahájil R. J. Vašut. Komise v počtu 7/11 byla usnášení schopná.  

 

Paní projektantka ing. Tomaštíková představila plán revitalizace zeleně na ul. Velkomoravská 

v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Schweitzerova a Švýcarského nábřeží.  

V důsledku extrémních podmínek (exhalace, teplota, sucho, posypové soli) jsou zde rostoucí stromy 

poškozené a je plánována jejich náhrada novými a odolnějšími dřevinami. Plán revitalizace počítá 

s osazením pásů keřů a stromů a rekonstrukce středového pásu silnice ul. Velkomoravská. Paní 

projektantka prezentovala komplikace a omezení plynoucí ze zde vedoucích inženýrských sítí a 

majetkoprávních vztahů. 

Plán počítá s výměnou 19 stromů v J části a 12 stromů v S části (odstranění poškozených lip, javorů 

a myrobalánu) a novou výsadbou 48 stromů v J části, resp. 27 stromů v S části. Navrženy byly 2 

varianty: pyramidální kultivary buď platanu javorolistého (Platanus ×hispanica) nebo jerlínu 

japonského (Styphnolobium japonicum). Úprava také počítá s výsadbou celkem 230 m keřové linie 

po stranách ulice a 320 m ve středovém pásu. Navrženy jsou zlatice (Forsythia), vajgélie (Weigela) 

a pro středový pás různě barevné kultivary růže svraskalé (Rosa rugosa), doplněné v křižovatkách o 

výsadby nižších trvalek (kvůli rozhledu). Navazující pozemky, zejména zemní val, bude řešen 

samostatným projektem a budou sladěny s úpravou ul. Velkomoravské. Ve středovém pásu bude 

vyměněno stávající zábradlí, o jehož podobě se ještě vedou odborné diskuze. 

 

Následně proběhla diskuze, diskutována byla následující témata: 

1) Zvolený sortiment dřevin (odolnost, vzrůst, spad listů na podzim a vliv na bezpečnost a okolí, vč. 

náročnosti na údržbu po dobu životnosti) – členům komise se jevila atraktivnější varianta s jerlínem 

japonským (atraktivnější vzhled, na podzim menší odpad z listů a kůry).  

2) P. Šťota se dotázal na riziko poškození kořenové soustavy při rekonstrukcích inženýrských sítí a 

na stabilitu nových stromů rostoucích v blízkosti inženýrských sítí. Tomu by mělo být zamezeno 

použitím anti-root fólií.  

3) Zákonná a majetkoprávní omezení realizace projektu (inž. sítě, vlastnictví pozemků, policejní 

budka) a aktuálnost mapových podkladů. Bylo sděleno, že podklady byly poskytnuty MMOL a jsou 

aktuální. 

4) Časový horizont realizace projektu. Je přáním realizovat projekt do konce roku 2020. 

 

Závěr: 

KMČ předložený záměr podpořila. Souhlasí s volbou dřevin, které byly zvoleny s důrazem na 

snadnou údržbu a zároveň odolnost vůči škodlivým vlivům z dopravy a v důsledku měnících se 

klimatických podmínek (déle trvající suchá a horká období). Komise doporučuje vzít při výběru 

dřevin v potaz nadměrný podzimní spad listů u platanů a možné komplikace v dopravě (ucpání 

kanalizace, kluzké listy). 



2 
 

Dalším jednáním za KMČ byl pověřen R. J. Vašut. 
 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.15. 

 

zapsal: Radim J. Vašut (17.10.2019) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští řádné jednání komise 4.11.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 

mailto:kmc15@olomouc.eu

