
Úprava chodníků a návsi v 
Hořešovicích 

Porovnání původního stavu ploch a řešení křižovatek s novým řešením 

 

 

 

 

 

 

 



• Návrhy na úpravy  komunikací pro pěší a úpravy průjezdových tras řešilo 
obecní zastupitelstvo již v předchozích volebních obdobích. Konkrétní 
podobu, ale zpracovala až zadaná studie v roce 2017, která zpracovala tři 
lokality a to východní vjezd do obce od silnice I/7, křižovatku na návsi a 
příjezd od Bilichova a Líského. 
 

• Tato studie byla schválena začátkem roku 2018 zástupci Policie ČR, odboru 
dopravy MěÚ Slaný a Krajské správy a údržby silnic. Také občané byly 
prostřednictvím obecního zpravodaje informováni o chystaných úpravách a 
studie byla k nahlédnutí a připomínkování uložena na obecním úřadě. 

 

 

 

 



• V roce 2019 byla zpracována 
dokumentace nového umístění 
autobusových zastávek, které bylo 
realizováno v roce 2020.  

 

 



• Dále v roce 2021 byla vypracována projektová dokumentace 
a následně bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Slaný 
společné povolení  kterým byl schválen  stavební záměr, 
umístění a provedení stavby: „náves – křížení II/237 a 
III/23722, křižovatka II/237 a III/23720 Hořešovice“. Bylo 
zvoleno řešení se stykovou křižovatkou na návsi a zrušením 
vozovky před budovou bývalé školy. 
 

• Práce na úpravě návsi, které realizují na základě výsledků 
výběrového řízení 2 firmy byly zahájeny v říjnu 2021 a 
probíhají v souladu se schválenou projektovou dokumentací a 
smlouvou o dílo.  

 
• V lednu 2022 byla provedena pochůzka, na které byly 

lokalizovány vady a nedodělky s termínem odstranění do 
15.4.2022.  
 
 



• Začátkem roku 2022 byl  proveden dendrologický průzkum stávajících dřevin v obci a na jeho základě byly 
navrženy sadové úpravy a určeny dřeviny, které bude nutné v souvislosti s prováděnými úpravami odstranit 

… velké plochy živice s minimální plochou zeleně  
před budovou bývalé školy 
 

…nový návrh sadových a parkových úprav 



…před …. po 



….původní stav ….nový stav 



…původní stav komunikací a ploch …nové plochy chodníků a vozovek 



….původní řešení nepřehledné křižovatky  … nové řešení stykové křižovatky 



… původní velká asfaltová plocha bez koridoru pro chodce …. nová úprava s vymezením ploch pro chodce a ploch pro  
parkování 



….před rekonstrukcí …po rekonstrukci 



…živičné plochy před úpravou …povrch ze žulových kostek  




