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předprostor obchodů

- možnost vystavení zboží
- předzahrádky s posezením

příčný práh

- vyrovnání úrovně vozovky s chodníky, snížení rychlosti

parkování

- krátkodobé parkování pro návštěvníky úřadu, 
školy a přilehlých obchodů

zastávka autobusu

- přítomnost autobusu se podílí na životu na 
náměstí - přítomnost lidí

vjezdy do dvorů

- zvýrazněné po obou stranách proužkem dlažby

pumpa - pítko
- pítko pro osvěžení v letních 
měsících a hru dětí
- doplňuje atmosféru posezení

parkování
- krátkodobé parkování 
pro návštěvníky polikliniky a 
přilehlých obchodů

Opletalova ulice
- pohyb pěších v celém profilu ulice
- chodník a vozovka v jedné úrovni 
oddělené zapuštěnými obrubníky a patníky
- větší důraz na pěší a cyklisty

křižovatka

- křižovatka je plošně minimalizována 
při zajištění bezpečností provozu

příchod pěších od nádraží

kostel se hřbitovem

- uvažované nové pěší propo-
jení s nádražím

zklidněná komunikace

- chodník a vozovka v jedné úrovni
- vymezení  zapuštěnými obrubníky a patníky

- určeno zejména pro pěší, cyklisty a 
občasnou obsluhu  místa

předprostor hřbitova

- posezení pod stromem před 
vstupní bránou na hřbitov 

doplněné výsadbou travin

výsuvný patník - zásobování

- výsuvný patník - umožňuje vjezd zásobování 
před obchody v ranních hodinách 

- prostor před patníkem je určen pro zastavení 
automobilů zásobování v průběhu dne

předprostor obchodů

- možnost vystavení zboží
- předzahrádky s posezením

komunikace II. třídy

- snížení rychlosti na 30km/h
- asfaltový povrch - nížší hlučnost
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kašna
- se stromem vytváří kašna atraktivní místo pro trávení volného času
- stávající kašna bude restaurována a doplněna vodotryskem, který bude v 
létě osvěžovat vzduch

předprostor historických usedlostí
- plocha před usedlostmi je zadlážděna a doplněna stromořadím
- chodník a vozovka jsou v jedné úrovni s rozdílnou dlažbou
- vozovka je lemována zapuštěnými obrubníky a patníky

tržiště
- náměstí poskytuje dostatečný prostor pro konání pravidelných trhů a 
kulturních akcí bez výrazných prostorových a dopravních omezení

nákupní zóna
- pěší zóna s předzahrádkami obchodů s posezením a možností vystavit zboží
- vjezd pro zásobování pouze ve vymezených ranních hodinách, po zbytek 
dne jen omezeně

klidný kout
- zadní část náměstí je poklidným místem, ze kterého je možné pozoro-
vat dění na náměstí, ale přitom nebýt jeho přímou součástí
- pochozí plocha je v jedné úrovni se zklidněnou komunikací, která je vy-
mezena rozdílnou dlažbou, lemována zapuštěnými obrubníky a patníky

sezení pod stromy
- stinné místo pro posezení na křesílkách
- atmosféru místa dotváří kašna a pumpa - pítko

pochozí dlažba
žulová mozaika
skládaná do vějířů
formát 6x6 cm

barevnost:
kombinace šedých, 
béžových a hnědých 
odstínů

občasně pojízdná dlažba
žulová dlažba z drobných 
kostek skládaná do vějířů
formát 10x10 cm

barevnost:
kombinace šedých, 
béžových a hnědých 
odstínů

dlažba v místě parkování
žulová řádková dlažba z 
drobných kostek
formát 10x10 cm

barevnost:
kombinace šedých, 
béžových a hnědých 
odstínů

pojízdná dlažba
žulová řádková vozovková 
dlažba
formát 16-18x14 cm

barevnost:
kombinace šedých odstínů

asfaltový povrch 
komunikace II. třídy
asfaltová směs

barevnost:
tmavě šedá (antracit)

traviny - zeleň
výsadba kombinace 
různých druhů travin s 
výškou 40-120cm

LEGENDA MATERIÁLŮ
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poliklinika

Sokol, kino, divadlo
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