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AGENTURA OCHRANY PŘíRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

Zarámí 88
76041 Zlin
tel.: 577 653 520
zlin@nature.cz
www.zlín.nature.cz

Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

NAŠE ZNAČKA: 00399/ZLN/2010 VYŘIZUJE: Ohryzek Jiří VE ZLÍNĚ DNE 6.9.2010

Věc: Odborný posudek - Operační program Životní prostředí 2007-2013

Identifikace žadatele: Obec Dolní Bečva

Název a číslo žádosti: Dolní Bečva - obnova aleje a ozelenění hřiště, ID 2586360
Prioritní osa: 6, Oblast podpory 6.5
Adresa/sídlo firmy: č.p. 340, 75655 Dolní Bečva
IČO: 00303747
zástupce: Pavel Mana
telefon: +420571 647166

Žadateli budou v Rozhodnutí stanoveny následující podmínky:

Podmínky pro realizaci opatření

o Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech
a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině -
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin
a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním
ohledem na stávající dřeviny.

o Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Rostlínný
materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.

Doporučení pro realizaci opatření

o Při kácení a ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez
realizovat za optimálních klimatických podmínek, ošetření provádět mimo období
hnízdění ptactva.

o V rámci nových výsadeb provádět pravidelný výchovný řez v koruně a tím
předcházet případným defektům, které by se v dalších letech mohly stát rizikové
(vznik tlakových vidlic atd.).
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Podmínky po realizaci opatření

o Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat
původnímu dle schválené projektové dokumentace

o Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu
s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
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