
Legenda k výkresu 6 b „ Zásady ochrany zelene pamiatkového územia“ 
 

1. Vytvoriť obvodovú zeleň z vyšších krovín pozdĺž západnej hranice parcely č. 653 
s výsadbou jedného stromu. 

2. Vytvoriť obvodovú zeleň z vyšších krovín pozdĺž hospodárskych priestorov na 
parcele č 662 a pozdĺž záhrad na parcele 655 a 657. Juhozápadne od uvedených 
parciel situovať lipu malolistú /Tilia cordata/ , ktorá dotvorí priehľad na kostol. Pozdĺž 
domov súp. č. 70 – 74 obnoviť výsadbu ovocných stromov na vopred určenom 
mieste. 

3. Jestvujúcu druhovú skladbu rešpektovať a obnovovať pri náhradnej výsadbe za 
uhynuté jedince. 

4. Mladé ihličnaté stromy a kry presadiť mimo plochu pamiatkovej rezervácie Veľké 
Leváre Habánsky dvor. Na ploche realizovať výsadbu s doporučenou druhovou 
skladbou. 

5. Po obvode múru vysadiť popínavú zeleň v kombinácií s krovinami. Jestvujúci strom 
po dožití nahradiť doporučeným druhom. 

6.  Vytvoriť obvodovú zeleň z vyšších krovín pozdĺž južnej hranice parcely č. 653 
a západnej hranice parcely č. 6/2 s výsadbou jedného stromu v priestore. Pri objekte 
súp. č.61 upraviť záhradu s použitím doporučeného sortimentu. 

7. Pred domom súp. č. 60 realizovať výsadbu solitérnej dreviny z doporučeného 
sortimentu. 

8. Pozdĺž schodísk južne od kostola vysadiť rozvoľnenú skupinu krovín ako prirodzený 
voľne rastúci živý plot. 

9. Stromy v záhradách ponechať resp. podľa potreby ich nahradiť výsadbou na 
verejnom priestranstve a to pozdĺž západnej hranice parciel č. 594, 597/1 598. 

10. Jestvujúce stálezelené dreviny pred rušivým objektom ponechať na dožitie a 
následne nahradiť stromom z doporučeného sortimentu. 

11. Jestvujúcu druhovú skladbu rešpektovať a obnovovať pri náhradnej výsadbe za 
uhynuté jedince. 

12. Zachovať priehľad smerom na juhozápad na dom súp. č. 81 s dominantnou lipou 
malolistou /Tilia cordata/. Nevýrazné jedince stromov prehodnotiť a  výsadbu riešiť 
v súlade s doporučenou druhovou skladbou drevín.  

13. V priestore západne od kostola vysadiť lipu malolistú /Tilia cordata/. 
14. Nutnosť prekrytia dvorov a strechy súp. č. 83 vysokou korunou stromu. 
15. V severnej časti pamiatkovej rezervácie nutnosť prekrytia dvorov a striech vysokou 

korunou. 
16. Stromy zachovať ako dominantu, v prípade uhynutia nahradiť spôsobom druh za 

druh, kus za kus. 
17. Výsadbou stromov opticky uzavrieť priehľad do priestoru smerom na severozápad 

mimo hranice pamiatkovej rezervácie. 
18. Výsadbou stromov opticky uzavrieť priehľad do priestoru smerom na severozápad 

mimo hranice pamiatkovej rezervácie. 
19. Pozdĺž juhovýchodnej hranice parcely č.668/2 realizovať výsadbu krovín a jedného 

stromu. 
20. Pozdĺž severovýchodnej hranice objektov súp. č. 96, 97 a 99 realizovať výsadbu 

ovocných stromov na vopred určenom mieste. 
21. Pozdĺž východnej hranice parcely č. 605 a pozdĺž severnej fasády objektu súp. č. 64 

dotvoriť priestor s použitím doporučenej druhovej skladby. 
22. V pohľade od kaplnky smerom na juhozápad výsadbou stromu prekryť rušivý objekt  

súp. č. 96. 
23. Pred rušivým objektom súp. č. 94 vysadiť strom 
24. Pozdĺž východnej a južnej fasády rušivého objektu súp. č. 90 realizovať výsadbu 

stromov. 
25.  Upraviť terén v južnej časti parcely č. 581/1 a adekvátnou výsadbou stlmiť hmotu 

nadstavby na dome súp. č. 88.  



26. Výsadbou vysokej zelene z južnej strany prekryť rušivú stavbu domu na parcele č. 
694/1. 

27. Výrazne rušivé pôsobenie objemu stavby na parcele č. 694/1 na severozápadnom 
nároží domu prekryť výsadbou stromu. 

28. V nástupnom priestore zo severnej strany pred objektom súp. č.  77 vysadiť lipu 
malolistú /Tilia cordata/. 
 
 

 


