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  1. ANALYTICKÁ ČÁST 

  1.1 Základní informace o obci 
 

Obec Olšany u Prostějova leží při trase rychlostní komunikace mezi Olomoucí a Prostějovem. 

Rozkládá se na katastrech Olšany u Prostějova a Hablov. Osada Hablov byla k obci připojena v roce 

1850.  

Katastrální výměra je cca 1105 ha, z toho většinu – celkem 1009 ha - tvoří zemědělská půda, a to 

především orná půda (980 ha). Počet obyvatel obce je 1488 (údaje o rozloze a počtu obyvatel dle ČSÚ 

ke 31.12.2007). 

Území obce náleží ke geomorfologickému celku Hornomoravský úval, územím protéká říčka 

Blata, z níž se odpojuje Vrbátecký náhon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 Urbanistická charakteristika obce 
 

Předpoklady a důvody vzniku obce 

 

Koncentrace obyvatel do určitého místa, výstavba trvalých obydlí, vznik sídla – to mělo v historii vždy 

nějaký důvod, který samozřejmě úzce souvisel s podmínkami a danostmi konkrétního území. V případě 

Olšan to byly bezpochyby obecně známé rozvojové potenciály Hané: úrodná zemědělská půda, malá 

nadmořská výška, rovinatost území, příznivé klimatické podmínky. A samozřejmě další dvě 

neodmyslitelné podmínky: vodoteč (potok Blata) a komunikační propojení na bližší i vzdálenější okolí 

(císařská silnice Brno-Olomouc vybudovaná za Marie Terezie využívala nepochybně trasu mnohem 

straší obchodní stezky). Čili veškeré podmínky pro to, aby se obyvatele zajistili obživu (rostlinná a 

živočišná produkce), technicky nenáročnou výstavbu svých obydlí, a mít kontakt s okolními obcemi - 

aby mohli prodávat přebytky své produkce a nakupovat to, čeho se jim naopak nedostávalo. 

 

Typologické principy formování obce 

 

Historické jádro obce Olšany je utvářeno jako „návesovka“  trojúhelníkového tvaru – tak tomu 

bývalo tehdy, jestliže sídlo vzniklo na křižovatce 3 hlavních cest. Tyto cesty se často nesbíhaly 

v jediném bodě, nýbrž vstupovaly ve formě radiál do vrcholů trojúhelníkového prostoru – návsi a 

v prostoru návsi probíhají po obvodu tohoto trojúhelníku. Přesně tak tomu bylo v Olšanech, kde v ohbí 

nejdůležitější tranzitní silnice probíhající od jihozápadu (od Brna) směrem na severovýchod (směrem na 

Olomouc) se připojovala silnice od Třebčína. Náves je prostorově vymezena domořadím na sebe 

navazujících statků, směrem do návsi s obytnou funkcí. O hospodářské funkci statků svědčí  pouze 

vjezdy do dvorů, k hospodářským objektům umístěným vždy na jedné straně podélných parcel statků a 

ke stodolám tvořícím humna.  

Uvnitř trojúhelníkové návsi byl situován kostel, rybník a několik solitérních staveb. Ačkoliv rybník 

už dnes neexistuje, stopa trojúhelníkové návsi je dodnes jasně patrná. 

 

Popsaná základní urbanistická struktura obytné zástavby je doplněna později realizovanou 

dostavbou humen (dnešní ul. Záhumenní), a to jak využitím zadních, hospodářských částí statků (po 

odbourání stodol), tak novou parcelací dříve nezastavěných polí.  

Místní část obce – Hablov (Habelsdorf) je oproti tomu typickou „ulicovkou“ – tedy sídlem 

vzniklým oboustranným těsným obestavěním existující komunikace – silnice směřujících do vedlejší 

obce (Duban). Podobné utváření urbanistické struktury obce s obytnou funkcí, ale najdeme i na 

několika dalších místech Olšan – v ulici Ke Studenci (výpadovka na Studenec resp. Čelechovice), v ulici 

Hliníček (výpadovka na Třebčín), v ulici Ke stavu (výpadovka na Hablov  resp. Dubany), v ulici Pijany 

(výpadovka na Hněvotín a Žerůvky).  

Z principu „ulicovky“ mírně vybočuje místní část Karlov (Karlsdorf), kde jedna stranu uliční fronty 

chybí – protože zde protéká potok Blata.  

 

Zbylé části urbanistické struktury obytné zástavby obce (ulice K pile, Kocourov, samozřejmě 

záhumenní a nejnověji Trávníky jsou důsledkem potřeby najít nové plochy pro bydlení a reagovat tak na 

poptávku po stavebních místech v obci. 

 

 

  1.3 Současný stav řešených lokalit 
 

V rámci intravilánu obce se stromová zeleň uplatňuje zejména ve formě soukromých zahrad  a 

předzahrádek, pokud jde o veřejné plochy, nejvýznamnější prvkem je park na návsi. Mezi další pak 

patří areál TJ Sokol, plocha před samoobsluhou či okolí hřbitova. Ostatní výsadby jsou pak většinou 

spontánní, jednotlivé, ale hlavně nedostačující, a to zejména proto, že v zázemí obce (v extravilánu) 

prakticky chybí plochy zeleně úplně, okolí tvoří pouze nekonečné lány polí. 

Proto bylo v intravilánu obce vytipováno za základě studie „Revitalizace krajinného rámce a 

vybraných lokalit v obci Olšany u Prostějova“ (Ateliér Bonmot, spol. s r.o., 2009) několik lokalit, kde by 

bylo možné vysadit stromy bez nutnosti předchozích stavebních úprav.  

 

A – D.  Soliterní stromy 

V rámci obce bylo vytipováno několik míst pro jednotlivé výsadby soliterních stromů. Jedná se o 

malé volné plochy trávníků v různých částech obce, které nejsou jinak ozeleněny, přestože to umožňují.  

A – plocha mezi trafostanicí a bytovým domem č.p. 2 u školy 

B – plocha před domem č.p. 43 jižně u křižovatky hlavní ulice a ulice ke stavu 

C -  plocha u křižovatky hlavní ulice a komunikace ke hřbitovu 

D – prostor před rodinným domem  č.p. 196 v ulici ke stavu 

 

E. U samoobsluhy 

Na východní straně mezi hlavní ulicí a Záhumenní byla v 70. letech vystavěna samoobsluha a 

v duchu tehdejší doby byla upravena i plocha kolem ní s převažujícím uplatněním jehličnatých dřevin 

(borovice, kultivary tují, cypříšků a jalovců), výjimkou je solitérní javor. V nedávné době byla u 

samoobsluhy instalována typová dřevěná zastávka na cyklotrase. Na opačné straně ulice bylo původní 

stavení nahrazeno rodinným domem charakteru „paneláčku“. Na křižovatce s hlavní ulicí stojí boží 

muka se vzrostlou lípou. V pozadí je vysazen zimostráz a za chodníkem živý plot z tavolníku. 

K výsadbě je navržen pás mezi parkovacími stáními a budovou samoobsluhy, kde je 

v současnosti pouze trávník.  

 



F. U sokolovny 

Mezi křižovatkou hlavní ulice a ulice ke stavu a odbočkou na Lutín jsou po stranách komunikace 

chodníky podél fasád domů a pásy trávníku v současnosti bez dalších výsadeb keřů či stromů. 

 

G. Trávníky I. 

Ulice vedoucí od samoobsluhy navazuje na lokalitu nových rodinných domů na severním okraji 

obce, která je stále ještě ve výstavbě a na výsadby zeleně ještě nedošlo. Na komunikaci s chodníkem 

po straně bude přímo navazovat oplocení soukromých pozemků, pro veřejnou zeleň jsou vyhrazeny dvě 

plochy. Lokalita řešená v rámci této dokumentace je plocha se založeným trávníkem a dvojicí 

stávajících stromů z náletu.  

 

H.  Záhumenní 

Ulice Záhumenní s odstupem kopíruje průběh hlavní ulice. Její severní stranu tvoří původní 

řadové domy. Původní hospodářské objekty na jižní straně postupně nahradily nové domy – 

samostatně stojící, dvojdomky i úzké řadové domy s plochou střechou ve střední části ulice. Podél 

severní fronty domů probíhá chodník (ne však po celé délce), pás zeleně mezi ním a komunikací je 

přerušován vjezdy k domům. Na jižní straně chodník chybí. Vyjma zeleně v předzahrádkách domů se 

uplatňuje několik vzrostlých jehličnatých stromů (smrk ztepilý, pichlavý, omorika, borovice lesní, jalovec) 

v rozšířené střední části ulice. Kromě spontánních výsadeb menších okrasných jehličnanů (jalovce, 

tuje) je vysazeno ve východní polovině ulice i několik ovocných stromů – třešně, jabloně. 

 

J. Na kopci 

Místní část tvoří ulice vedoucí téměř souběžně s ulicí Ke stavu. Zástavba většinou řadových domů 

se rozvíjí převážně po její západní straně. V ulici zcela chybí chodníky, ale vzhledem k velmi klidnému 

provozu to nepředstavuje větší problém.  

Volné trávníkové plochy jsou většinou osázeny v charakteru předzahrádek. U garáží v severní 

části je vysazena krátká alej mladých jeřábů ptačích, u křižovatky roste výrazná solitérní borovice 

vejmutovka. 

 

K. Karlov 

Místní část Karlov tvoří linie řadových domků podél toku Blaty mezi mostem a stavidly. Na fasádu 

domů navazuje průběžný chodník a komunikace, plocha mezi ní a břehem Blaty je osázená různými 

listnatými i jehličnatými dřevinami. Přímo na břehu roste několik starých (dožívajících) vrb, dále zde 

rostou borovice, smrky, topoly, ořešáky, břízy, jasan a několik dalších druhů méně vzrůstných 

okrasných a ovocných dřevin. Před stavidly se plocha mezi Blatou a komunikací rozšiřuje, je využita pro 

zahrádky. 

 

L. Příjezdová cesta k ZD 

Areál zemědělského družstva je vymezen od obytné zástavby pásem pole. Kvůli optickému 

odclonění už byla realizována výsadba pásu listnatých dřevin po obvodu areálu.  

Příjezdová cesta z centra obce je zatarasena sloupky, pro těžší vozidla je vyhrazena komunikace 

probíhající kolem hřbitova a ústící na starou silnici do Brna. Kromě výsadeb na plochách přilehlých ke 

hřbitovu není komunikace doprovázena další zelení. 

 

 

 

 

  1.4 Inventarizace stávajících stromů 
 

č. taxon průměr kmene (cm) výška (m) šířka (m) SH 
1 Juglans regia 20, 20 12 6 3 

2 Juglans regia 30 12 6 2 

3 Picea abies ´Nidiformis´ keř 1,5 3 
 4 Juniperus sabina keř 1,5 3 
 5 Picea abies 30 14 6 1 

6 Syringa vulgaris 12 3 3 2 

7 Picea pungens 20 6 3 1 

8 Pinus sylvestris 14 4 2 2 

9 Picea pungens ´Glauca´ 25 12 4 2 

10 Picea omorika 15 6 4 3 

11 Picea omorika 15 6 3 3 

12 Prunus avium 35 10 5 3 

13 Malus baccata 17 5 4 3 

14 Prunus domestica 40 8 5 3 

15 Picea abies 
 

8 4 3 

16 Sorbus aucuparia 5 3 1,5 3 

17 Sorbus aucuparia 5 3 1,5 3 

18 Sorbus aucuparia 5 3 2 3 

19 Prunus domestica 8 3 4 3 

20 Prunus domestica 6 3 2 3 

21 Prunus domestica 6 3 2 3 

22 Prunus domestica 14, 16 5, 5 4, 3 4 

23 Juglans regia 40 9 11 3 

24 Populus nigra 100 20 12 3 

25 Populus nigra 50 - 70 22 11 3 

26 Populus nigra 100 20 10 4- 

27 Fagus sylvatica 15 4 2 3 

28 Salix alba ´Tristis´ 110 18 20 3- 

29 Juglans regia 70 15 12 2 

30 Fraxinus excelsior 30 10 8 2 

31 Fraxinus excelsior 12, 20 10 6 3 

32 Fraxinus excelsior 20 9 6 3 

33 Populus nigra ´Italica´ 25 12 3 2 

34 Populus nigra ´Italica´ 120 22 4 2 

35 Prunus avium 20 7 6 4 

36 Pyrus communis 25 10 8 3 

37 Juglans regia 30 8 8 3 

38 Pinus sylvestris 40 10 8 2 

39 Juglans regia 30 9 8 2 

40 Picea abies 25 12 6 2 

41 Pinus sylvestris 20 11 4 3 

42 Pinus sylvestris 20 11 4 3 

43 Pinus sylvestris 20 11 4 3 

44 Juglans regia 25, 30, 30 10 6 3 

45 Picea abies 20 10 4 2 

46 Malus baccata 25 5 4 3 

47 Malus baccata 25 9 5 3 

48 Salix alba  80 9 9 4 

49 Picea abies 20 7 2 3 

50 Picea abies 20 8 3 3 

51 Picea abies 20 9 3 3 

52 Picea abies 20 7 2 3 

53 Picea abies 20 9 3 3 

54 Salix alba 40 7 5 4 



č. taxon průměr kmene (cm) výška (m) šířka (m) SH 
55 Salix alba 40, 30 12 6 3 

56 Salix alba 40 12 6 3 

57 Juglans regia 
    58 Picea abies 6ks 15 8 až 9 2 3 

 
Pinus sylvestris 2ks 15 6 až 7 2 3 

59 Pinus sylvestris 25 7 5 3 

60 Larix decidua 25 9 4 3 

61 Juglans regia 30 8 8 3 

62 Juglans regia 40 8 10 3 

63 Larix decidua 10 7 2 3 

64 Larix decidua 10 7 2 3 

 

 

Pozn.: SH – SADOVNICKÁ HODNOTA 

1 – velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické 

znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný 

2 – nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním 

potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, 

zdravý, případné nedostatky nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i stromy 3. 

věkového stadia 

3 – průměrně hodnotný strom s předpokladem středně až dlouhodobé existence, 

případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, všechny 

strom 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitální, zdravé, s typickými znaky taxonu 

4 – podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé 

existence, pěstebně neperspektivní 

5 – velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady 

i pro krátkodobou existenci, určený k odstranění 

(pozn.: znaménko + nebo – označuje tendenci ke zlepšení nebo zhoršení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. NÁVRHOVÁ ČÁST 

  2.1 Návrh řešení 
 

Všechny navržené výsadby respektují venkovský charakter obce nebo charakter daný lokálně 

stávajícími budovami (např. okolí samoobsluhy). Druhové složení respektuje přirozené dřeviny pro tuto 

oblast – původní druhy i kultivary s menším vzrůstem, mimoto se uplatňují okrasné kultivary ovocných 

dřevin. V současných výsadbách v ulicích se uplatňují zejména okrasné jehličnany, proto všechny 

navrhované dosadby jsou z listnatých druhů. 

Návrhem nejsou nijak dotčeny stávající dřeviny! 

 

A – D.  Soliterní stromy 

Výběr druhů stromů pro tyto výsadby byl ovlivněn zejména prostorovými možnostmi jednotlivých 

ploch – např. pro lokalitu C, kde se v blízkosti nachází nadzemní vedení NN, byl zvolen sloupovitý 

kultivar dubu. 

 

E. U samoobsluhy 

Pro výsadbu u samoobsluhy byla vybrána višeň - Prunus subhirtella ´Autumnalis´, která oživí jinak 

fádní výsadby jehličnanů v předprostoru budovy kvetením a podzimním zbarvením listů. 

 

F. U sokolovny 

Krátká alej je navržena z hrušní - Pyrus communis, jako ovocná dřevina hrušeň dobře doplňuje 

původní venkovskou zástavbu a vzrůstem odpovídá prostorovým možnostem ulice.  

 

G. Trávníky I. 

Malá parkově upravená plocha je navržena z několika druhů tak, aby celkově zajistily atraktivitu 

po celý rok – jarní kvetení, podzimní zbarvení. 

 

H.  Záhumenní 

Na západním konci ulice Záhumenní u samostatně stojícího domku je navržena k výsadbě 

okrasná jabloň – Malus ´Golden Hornet´. Výsadby v průběhu ulice jsou navrženy jako nepravidelná alej 

(kvůli vjezdům do domů a podzemním vedením inženýrských sítí) z méně vzrůstného kultivaru jasanu – 

Fraxinus excelsior ´Altena´.  

Odlišný charakter bude mít rozšířená plocha před restaurací, kde jsou v návrhu stávající jehličnaté 

stromy nepravidelně doplněny výsadbami listnatých druhů tak, aby působily atraktivněji zejména 

v jarním a podzimním období. 

 

J. Na kopci 

V lokalitě Na kopci je navržena dosadba chybějících tří jeřábů – Sorbus aucuparia. Kvůli 

podzemnímu vedení optického kabelu po severovýchodní straně ulice není možná výsadba stromů na 

pozemcích obce v další části ulice. 

 

K. Karlov 

V místní části Karlov jsou navrženy výsadby s odlišným charakterem pro břehy Blaty a plochu 

v rozšířené jižní části lokality.  

Na březích Blaty se uplatní vrby, topoly a jasany – Salix alba, Populus nigra a Fraxinus excelsior. 



V rozšířené jižní části jsou navržené výsadby základem budoucí parkově upravené plochy, takže 

se zde uplatní více druhů dřevin okrasných jarním kvetením i podzimním zbarvením listí, které zároveň 

budou respektovat charakter současných i navržených výsadeb podél vody. Na těchto plochách bude 

navíc založen parkový trávník. 

 

L. Příjezdová cesta k ZD 

Cesta odbočuje z komunikace, kterou doprovází lipová alej. Podél cesty je navrženo stromořadí 

z jasanů – Fraxinus excelsior. Stromořadí je možné uplatnit pouze v západní polovině cesty, podél 

zbývající části vede nadzemní vedení VN. 

 

 

  2.2 Technické požadavky na výsadbu  
 

Druh a velikost sazenice 

Druhy stromů a velikost sazenic jsou navrženy s ohledem na charakter stanoviště a podmínky 

následné údržby. Případnou nutnou záměnu taxonu či velkosti sazenice při realizaci za jiný je potřeba 

zkonzultovat s ohledem na vhodnost náhradního druhu pro kompoziční záměr.  

 

Doba výsadby 

Stromy se vysazují na podzim po opadu listí nebo na jaře před začátkem rašení. Vhodnější je 

termín podzimní, protože stromy stihnou do příchodu teplého a suchého letního počasí lépe zakořenit a 

omezuje se tak nutnost zálivky.  

 

Výsadbová jáma 

 Za optimálních podmínek je šířka výsadbové jámy rovna 1,5 násobku průměru balu. V řešeném 

území nebude výměna půdy ve výsadbové jámě nutná.  

V případě výsadby stromů v řešeném území je dostatečný prokořenitelný prostor zajištěn 

přirozeně. Prokořenitelný substrát musí být v prvé řadě odolný proti nadměrnému zhutnění a musí i při 

namáhání zůstat propustný pro vodu a pro průnik vzduchu do půdy. Na druhou stranu nesmí být 

vysýchavý a musí obsahovat jistou organickou složku pro zajištění výživy pro kořeny stromů. 

 Zavedení provětrávací a závlahové sondy v tomto případě nebude nutné. 

 

Úprava kořenového balu 

U stromů dodávaných s balem není třeba bal nijak upravovat, ani odstraňovat před výsadbou 

drátěné pletivo a jutu. Pouze je potřeba zkontrolovat zda je použito přírodní juty a pletiva 

z rozkládajícího se „černého drátu“. K odstranění přistupujeme jen v případě, kdy evidentně hrozí 

zarůstání části drátěného balu do kmene stromu při jeho tloustnutí. 

 

Úprava koruny 

 Po výsadbě dochází pouze k rámcovému prosvětlení koruny, čímž se vyrovnává porušený 

poměr mezi kořenovou a korunovou hmotou. Dále se pokračuje v údržbě běžným výchovným řezem. 

Úprava koruny se provádí prosvětlováním, nikoli zkracováním výhonů, nikdy se neodstraňuje terminální 

výhon, pouze konkurenční výhony. Budou použity sazenice se zapěstovanou korunou, podél 

komunikací alejové stromy, u kterých je nutné dalším řezem v následujících letech po výsadbě 

zapěstovat dostatečnou podchodnou /příp. podjezdnou/ výšku koruny.  

  

 

 

Statické zajištění 

Při statickém zajištění je strom fixován a částečně chráněn před vandaly a před poškozením 

v průběhu stavebních prací apod. Pro statické zajištění se používají dřevěné kůly o průměru 6-10cm, 

v počtu tří kusů. V případě sazenic ok 8 – 10 to budou kůly dva. Kmen je k těmto kůlům připevněn 

pomocí vazby z přírodních materiálů nebo pomocí plastikových popruhů. Vazba musí fixovat kmen proti 

pohybům do stran, ale naopak nesmí bránit pohybu směrem dolů. Při použití tří kůlů se jejich vrcholy 

většinou spojují půlkulatými dřevěnými trámky pro zajištění potřebné stability konstrukce. Kůly je třeba 

zatlouct do dna výsadbové jámy, měly by sahat min. do výšky 1,5m nad zemí. Je třeba upozornit na 

nutnost včasného odstranění vazeb po zakořenění stromu na stanovišti, aby nedocházelo k jejímu 

zarůstání do sílícího kmínku. 

 

Zálivka, hnojení 

Optimálním postupem je v okamžiku umístění stromu do výsadbové jámy ji vyplnit vodou. 

Následně je nutné provádět během celého vegetačního období pravidelné týdenní zálivky, v extrémně 

suchém období je třeba interval zálivek ještě zkrátit. Z hlediska zálivky je mnohem lepší vysazovat 

stromy v podzimní sezóně. 

Stromy budou po výsadbě přihnojeny použitím tabletového hnojiva (Sylvamix – 5 tablet/strom). 

 

Mulčování, ochrana proti okusu 

Výsadby stromů budou mulčovány 10 cm vrstvou borku, výsadby na východním břehu Blaty – 

lokalita K vrstvou slámy. Tyto výsadby budou navíc opatřeny ochranou proti okusu zvěří. 

 

Následná péče 

Je nutné provádět pravidelnou zálivku v období alespoň prvního roku po výsadbě. Zejména 

v prvních letech je nutné provádět odborně realizovaný a cílený výchovný řez a pravidelně kontrolovat a 

včasně ošetřovat eventuální poranění. Po zakořenění stromu je třeba odstranit kůly a obal kmene z juty. 

 

 

 2.3 Souhrn navržených dřevin  
 

taxon ks sazenice 

Acer platanoides 6 bal, ok 14 - 16 

Carpinus betulus 1 bal, ok 14 - 16 

Fraxinus excelsior 2 bal, ok 10 - 12 

Fraxinus excelsior 19 bal, ok 14 - 16 

Fraxinus excelsior ´Altena´ 12 bal, ok 14 - 16 

Malus ´Golden Hornet´ 1 bal, ok 12 - 14 

Populus nigra 17 bal, ok 8 - 10 

Prunua avium ´Plena´ 7 bal, ok 14 - 16 

Prunus avium ´Plena´ 2 bal, ok 12 - 14 

Prunus padus 2 bal, ok 10 - 12 

Pyrus communis 6 bal, ok 14 - 16 

Quercus robur ´Fastigiata´ 1 bal, 400 - 450, zavětvený k zemi 

Salix alba 30 bal, ok 8 - 10 

Sorbus aucuparia 3 bal, ok 14 - 16 

Tilia cordata 4 bal, ok 14 - 16 

Tilia cordata ´Rancho´ 2 bal, ok 14 - 16 

celkem 115 
 



  2.4 Majetkoprávní vztahy  
 

parc.č. druh pozemku vlastník adresa 

840/1 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

840/3 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

969 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

843/6 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

731/16 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

838/1 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

149/1 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

840/3 ostatní plocha Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

309 orná půda Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

313 zahrada Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

314 zahrada Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

315 zahrada Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

317/3 orná půda Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 

317/1 orná půda Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 
    

970/6 vodní plocha 
Česká republika - Zemědělská 
vodohospodářská správa 

Hlinky 60/144, Brno – Pisárky, 603 00 

970/5 vodní plocha 
Česká republika - Zemědělská 
vodohospodářská správa 

Hlinky 60/144, Brno – Pisárky, 603 00 

    

15/1 zastavěná plocha a nádvoří 
Obec Olšany u Prostějova, Ing. 
František Abrahám 

Olšany u Prostějova 50, 798 14; 
Olšany u Prostějova 76, 798 14 

458/40 ostatní plocha 
Zemědělské družstvo Olšany – 
Hablov  

Olšany u Prostějova 17, 798 14 

458/37 ostatní plocha 
Římskokatolická farnost Olšany u 
Prostějova 

Olšany u Prostějova 67, 798 14 

 

 

Výsadby realizované na jiných pozemcích, než jsou ve vlastnictví obce Olšany u Prostějova, 

budou smluvně ošetřeny s majitelem pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Olomouci, prosinec  2009  

 

 

 

 

        Vypracoval:    

Ateliér Bonmot, spol. s r.o. Olomouc 

     Ing. Petr Mičola 

  Ing. Hana Kluková 


