Územní studie sídelní zeleně
Město Vizovice

Tabulková část
Významný detail

ETAPIZACE

1

Významné architektonické pozdně secesní dílo inspirované stavbami Dušana Jurkoviče v chátrající stavu.
Významně spoluvytváří architektonickou a urbanistickou hodnotu okolní části Městské památkové zóny
Vizovice.

Doporučeno k rekonstrukci minimálně vnější fasády.

1091/5

2

vyhlídka na soutok

Val bývalé Baťovy železnice zarůstající nálety. S občasným průhledy na soutok řek a centrum města.

Vytvořit rozšíření (molo) na hřebeni valu s výhledem a posezením. Vhodné doplnit interpretačními prvky.
Odstranit částečně náletový porost.

541/18

1

4

památník Alois Hába

Vhodně upravené okolí památníku se záhony, trávníkem a živým plotem. Betonová dožívající dlažba.

Doporučujeme výsadbu 2 stromů a úpravu povrchů. Doplnění živého plotu a úprava průčelního plůtku.

1/11

2

5

památník československým letcům

st. 28

2

6

kříž

Kamenný kříž u odbočky na Chrastěšov. V pozadí stará chátrající dřevěná stodola. Stará odumírající jabloň.

Zajistit dosadbu nové jabloně.

2473/9

1

7

kříž 1884

Kříž v doprovodu dvou významných vzrostlých lip. Doplněno lavičkou městského typu. Nachází se mimo
hlavní trasu, dříve u zaniklé úvozové cesty, která je stále patrná v terénu. Okolo les z náletů převážně habrů.

Do budoucna zvážit možnosti probírek porostu se záměrem otevření pohledu na kříž a od kříže na okolní
louky. Vhodným zásahem vytvořit reminiscenci zaniklé cesty. Vhodná změna mobiliáře na vhodnější typ do
krajiny.

4669/1

3

8

dřevěný kříž

Dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem ve výklenku oplocení soukromé zahrady. Zarůstá a ztrácí se v okolní
bujné vegetaci přesahující ze zahrady. Velmi špatné povrchy a přístupový chodník.

Úprava vegetace a povrchů v okolí kříže.

4440/16

2

9

studánka

Zastřešený pramen s posezením doplněn interpretačními tabulemi přístupným po lávce přes příkop u cesty.

Udržovat ve funkčním stavu. Možná dosadba stromů.

4416/6

3

st. 439/2

1

Vhodné provézt zdravotní a bezpečností opatření na lípě a vysadit náhradní v blízkosti. Možné doplnit
lavičkou s výhledem na Vizovice. Zvýšit četnost kosení v okolí kříže.

4063/60

1

Odstranit betonové části z lesa. Komplexní rekonstrukce okolí památníku.

5076/65

3

viz. Plocha č. 80

3737/2

2

Po dosloužení mobiliáře nahradit vhodnějším typem. Provézt zdravotní řez na staré vrbě.

2793/9

3

2791/2

3

st. 150/2

3

1253/3

2

5207/4

2

1348/2

1

924/4
chrast. 153

3
3

kaplička Panny Marie Lurdské

2

sokolovna

3

10

kaple Panny Marie Růžencové na
Karažijce

11

kříž s lípou

12

pomník partyzán 1945

13

kříž v ul. Lipová

14

posezení

15

kříž na Šibeničním vrchu

16

kříž v zahradě

17

posezení baslovec

18

POPIS - STAV

1

POPIS – NÁVRH

552/1

NÁZEV

Opravená drobná kaplička s klekátkem směřující pohledem do středu křižovatky. Součást městské památkové
zóny. Okrasné záhony bylin v kombinaci s keři v okolí a po levé straně mladá lípa. V pozadí stříhaný habrový Udržovat ve funkčním a reprezentativním stavu. Dosadit druhou lípu vpravo do pozadí kapličky.
plot.

ČÍSLO PRVKU

ORIENTAČNÍ ČÍSLO PARCELY

Významné detaily:

Okolí památníku tvoří nevhodné zejména jehličnaté keře/stromy a odumírající sakura. Doplněno betonovými
Nutná celková rekonstrukce celého památníku i s okolím.
skružemi s výsadbou. Špatný stav povrchů.

Významné neorománské architektonické dílo z 2.pol.19.století. Samostatně stojící kaple u silnice ze všech
stran obehnaná soukromými pozemky s oplocením. V těsné blízkosti sloup VN nevhodně doplněný
Přesun dopravního značení a odstranění reklamních sdělní z blízkosti kaple.
dopravním značením, reklamním sdělením a reproduktory místního rozhlasu, které působí jako vizuální smog
památce.
Kříž v doprovodu lípy ve špatném zdravotním stavu. Výhledy na Vizovice.
V lesním porostu násilně vložená pěšina upevněná betonovým obrubníkem s odkrytým betonovým ložem
vede k památníku. Necitlivé a nedůstojné provedení.
Kamenný kříž ve svahu s dosadbou mladé lípy a lavičkou zasazenou ve svahu.
Posezení s výhledem do krajiny. Udržovaná plocha s mobiliářem esteticky a kvalitativně nevhodným do
krajiny. V blízkosti výsadby mladých dřevin a nedaleko vzrostlá dominantní stará vrba.

Vhodné místo s příjemným výhledem a posezením ve špatném stavu.

Kontrola a údržba stavu. Mobiliář časem vyměnit za krajinně vhodnější. Opravit a doplnit kotvení mladé
výsadby.
Obnova a nová skladba okrasného bylinného patra u paty kříže, vhodné vytvořit mu pozadí ze zeleně. Zvážit a
projednat majetkoprávní vztahy.
Nutná celková rekonstrukce a obnova.

kříž s posezením

Železný kříž s nevhodně umístěným posezením přímo před sakrální památkou. Doprovod tří vzrostlých lip.

Přesun mobiliáře, možné jeho zakomponování do terénu.

19

posezení

Místo vhodné pro zastavení a posezení, kde se dříve nacházel turistický přístřešek, nyní zcela bez vybavení.

20
21

kamenný kříž s posezením
zvonička Chrastěšov

Kvalitní dřevěný nový kříž v doprovodu lip s posezením a přístupovou pěšinou lemovanou mladou výsadbou.
Historický kamenný kříž u plotu v soukromé zahradě s pokusem o okrasnou výsadbu v okolí.

Kříž v doprovodu dvou lip doplněný nevhodným mobiliářem. Příjemné výhledy do krajiny.
Novodobě upravená dřevěná zvonička a nad ní vedení VN.

1

Obnovit zastavení s posezením a možné doplnit informačním sdělením ohledně přiléhajících opatření na
vodním toku sloužících k zadržování vody v krajině.
Obměna mobiliáře. Zvážit vytvoření pěšího propojení na ulici Příkrá v úvozové cestě.
Možně vegetační úpravy okolí.

