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ÚZEMNÍ STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELNĚ

VELEŠÍN - FARSKÉ RYBNÍKY
NÁVRHOVÁ SITUACE

II.

LOKALIZACE V RÁMCI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VELEŠÍN:

Skica navrženého prostoru vyhlídky na vodní nádrž Římov.

Navržená celková obnova Farské zahrady s dosadbami ovocných dřevin (starých krajových odrud) a cestní sítí. Prostor je důležitým bodem

v systému zeleně.

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ

1.

Soustava Farských rybníčků je navržena jako rekreační zóna s vysokou vybaveností, podporující různé druhy rekreace. Kolem rybníčků jsou navrženy mola a lávky pro kontakt s vodou, lavičky, lehátka, houpačky, veřejná ohniště a pramice. Na spodním rybníčku je navržen funkční přívoz. Pro míčové hry je umístěno drobné sportoviště na východní straně pod rybníčky, které bude doplňovat prostor o další možnost odpočinku.

2. 3. 4.

POPIS NÁVRHU:

Území pod historickým územím Latránu má velmi vysoký potenciál pro rekreační využití pro obyvatele Velešína.

Současně leží na severojižní turistické trase (žlutá turistická značka), která vede nad vodní nádrží Římov a taktéž

propojuje západovýchodním směrem zastavěné území s přírodními plochami. Idea návrhu spočívá v pohodlném

propojení nových rekreačních lokalit, pro zajištění rychlé dostupnosti pro obyvatele a v podpoření a dotvoření

vegetačních ploch v komplexním systému zeleně města.

Velmi hodnotnou plochou na ose pod náměstím je historická Farská zahrada, která by měla poutat tajuplným

a starobylým duchem, klidem a pohodou. V zahradě by se měl nacházet sad a jednoduchá cestní síť vedoucí k

pohodlným lavičkám, využívaných pro oddych a relaxaci v šumění ovocných stromů. Krytí od okolní zástavby a ruchu

musí zajišťovat kamenná zeď, kterou je v určitých místech potřeba opravit. Tato zahrada může fungovat jako nový

vyhrazený park s vyšší vybaveností.  Z Farské zahrady pokračujeme k další ploše, která se dle návrhu stává velkou

rekreační zónou pro obyvatele centra a okolí. Soustava Farských rybníků je důležitou plochou z hlediska rekreačního

programu, který se opírá o navržené turistické a naučné stezky. Prostor je navržen jako místo aktivního odpočinku

pro rodiny s dětmi. Území je vybaveno lehátky, lavičkami, pochozími dřevěnými moly nad vodou a chodníky. Dále

obsahuje také veřejný gril a ohniště, pramice a malý přívoz pro kontakt s vodou. Program pro děti je ještě spojen s

hřištěm z kmenů stromů na křižovatce v lese. Z rekreační zóny vycházíme k ovocnému sadu u čistírny odpadních vod

a dále novou cestou do údolí v Lazečku, nebo východněji k "Lesnímu jezírku" a vyhlídce Velký kámen, tyčící se nad

vodní nádrží Římov.

Cestní síť je navržena podle nejvhodnější prostupnosti území tzn. Farské rybníky je nutné propojit s náměstím podle

původního historického trasování, které zajišťuje, aby návštěvník nemusel obcházet zástavbu ulicí Latrán a poté ulicí

K Malši. Další velmi důležité propojení vychází od prostředního rybníka zmíněné soustavy a pohodlně prochází za

zahradami až na ulici Na Humnech. Poslední propojení je navrženo skrz Farskou zahradu ke spojce do centra.

V ulici K Malši nad vodní nádrží je navrženo vybudování dvou nových vyhlídek na Malši, což předpokládá komplexní

řešení ulice a doplnění nové vybavenosti.
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