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HŘIŠTĚ V DLOUHÉ
Doplnění přírodních herních prvků
a pobytového mobiliáře s probírkou vegetace.

ULIČNÍ ZASTAVENÍČKA
Zvýraznění rozšířených nových
uličních vegetačních ploch a doplnění pobytovým mobiliářem.
Vegetace může být okrasná (trvalko-traviiné výsadby) nebo s
vsakovací funkcí (hygrofilní vegetace).
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VČELNICE
Veřejný
sad
s
obecními včelíny
a ukázkovými květnatými loukami či
letničkovými
výsevy s medonosnou funkcí.
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OKRASNÝ SAD
Zpřístupněný
svah
s
výsadbou
okrasných
ovocných dřevin
a doplněný posezením.
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BŘEH POLEPKY
Otevření
levého
břehu Polepky a
jeho zpřístupnění k
pobytu. Částečně
také
zpřírodnění
koryta
vodního
toku a doplnění
plochy cestami a
novými dřevinami.
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DOLNÍ NÁMĚSTÍ
Elegantní vydláždění předprostoru
kulturního domu a doplnění plochy
dlouhými lavicemi podpoří vytvoření
významného shroměžďovacího a
pobytového veřejného prostoru v
historické části obce v sousedství kapličky sv. Cyrila a Metoděje.
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HORNÍ NÁMĚSTÍČKO
Terénně odstupňované dlážděné
plochy tvořící mírně klesající uliční
“amfiteátr”. Prostor by měl mít
především reprezentativní a pobytovou případně shromažďovací funkci urbánního charakteru.
Částečně může složit také jako
zahrádka restaurace.
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NOVÉ CENTRUM OBCE
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AUTOBUSOVÉ NÁMĚSTÍČKO
Nově upravený tvar ulice, uvolnění
zpevněné plochy ve prospěch
pěších a zapojení stávající lípy do
využitelného prostoru plochy dává
velkorysému dopravnímu uzlu nový
rozměr. Součástí je také přesun a
nové moderní pojetí zastávkového
přištěšku. Hlavním materiálem je
tvrdé dřevo a corten.
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ZELENÝ AMFITEÁTR
Terénně zpřístupněný intenzivně
udržovaný krajinářský veřejný
prostor. Lze kombinovat intenzivní trávník na rovných a louky
na svažitých plochách. Může být
využoto pro sezónní komorní kulturní akce pod širým nebem.

LEGENDA
HLAVNÍ TRASY OBEC - STÁVAJÍCÍ
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HŘIŠTĚ U ZAHRÁDKÁŘŮ
Přírodní dětské hřiště s travnatými
kopečky na sáňkování, vrbovými
domečky, velkou houpačkou a
posezením.
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VINICE
Veřejný sad a malá vinice s moderním altánem pro obecní či komunitní akce v přírodě.

HLAVNÍ TRASY KRAJINA - STÁVAJÍCÍ
HLAVNÍ TRASY KRAJINA - NÁVRH
VEŘEJNÝ PROSTOR OBEC - NÁVRH
VEŘEJNÝ PROSTOR KRAJINA - NÁVRH
NAVAZUJÍCÍ STEZKY STÁVAJÍCÍ
NAVAZUJÍCÍ STEZKY - NÁVRH
BODY ZÁJMU - OBEC
BODY ZÁJMU KRAJINA
DROBNÁ ZASTAVENÍ
PROPOJKA TRASY OBEC - NÁVRH
IZOLAČNÍ ZELEŇ - NÁVRH, DOPLNĚNÍ
STROMOŘADÍ NÁVRH

IDEOVÉ SCHÉMA
POBYTOVÝCH VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

Řešení celkového konceptu uličních prostor v obci Polepy
• PRACOVNÍ VERZE •

