,$

smlouva o dílo č. 20L6-09-Lz

Dř€vošrot, a,s,, se sídlem Praha 5, ŽitavskÉho 496, Psč $6 0o, lč| 276 02 231,DlÓ cz276o2231, zapsaná
rejstříku Vedeném u Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 11126
Ban kovn í spojeníi

V

obchodním

Československá obchodnibanka, a. s,, č.ú,210553770/0300

osoba opráVněná jed nat za zhotovitele

V€ Věcech

lng. MichalPolívka, člen předstevenstva, e-rnail:

ýnluvních a obchodních:
m

polivka@

d

revosrot, cz, tel.: +42o 606 613 5o8

|dále laké jen ,,zhotovítel"|

obj€dnetel:
Název] Město Dobřichovice
sídloI Vítova 51, 252 29 Dobřichovice

I81

lč]

oo2 41

Dlc:

czoa241181

osoba opráVněná jednat2a objednatele

Ve Věcech

smluvních a ob€hodnichI

.Jméno a příjmení:

In& Petr Hampl
E-mai:
starosia@dobrichoVic€,cz

257112182

|dále také jen ,,objedndteí'\

zhotovitel

s€ zavazuje provést pro obi€dnateledílo spočívaiícívprcv€deníníže uvedenýth précívoblastitěžbydřevní
hmoty (dále ien ,,dito"} a obiednatel se zeÝázuje díb převli! a zap]atř za něj sjednanou cenu:

Těžba dřevníhmoty, tj,
1, pokácenístromů, Včetně frézování pař€zů (dále j en ,,pokócení"|,

2, bezpečnostni a zdravotní ořez, tj, odstranění suchých, zlomených čijinak
poškoze ných VětVí (dále jen ,,ořz"),

specifikace díIa:

3. prosvětlení koruny, tj, odstraněni VětVi Vrůstajícíchdo koruny (dále jen
ůrosvětle hí korunyll), a l nebo
4. redukce koruny, tj. sníženíobjemukoruny (dále jen ,Fdukce koruný')

topolŮ, nacházející€h se Vlokalitě podél cykIostezky do ČernošicVeměstě
Dobřichovice (dále jen ,,topory'')

Podle dohody smluvních stlan po Vstupním vyhodno€ení stavu topolŮ před

Roz§ah díle:

zahájenim provádění díla, přičemžpřesný rozsah díla bude smluvními
stlanami pis€mně/e_rnailern odsouhlasen, a to V členěnípodle ,,specifikace
díla" na počet ks topolů určených k (i) pokácení, (ii) ořezu, (iii) prosvětlení
koruny nebo
V přílohá€h,

Termín prouíděnídíla:

(iV) red ukci

koruny. Jedná seo49ksstromů bliže specifikovaných

ktelé jsou nedílnou součástítétosmlouw,

Termin zahá]ení do jednoho (1) týdne od podpisu této smlouvy, doložení
VeškerýchVeřejnoprávních povoleníktěžbě a povolení
k přístupu a Vjezdu me€hanizace na místo provádění
díla
Termín ukončení| do 31. října 2016

Místo prováděnídíIa:

Viz,,spécif ikace Zboži"

L
1

fi),

pokáceni:5

Kč/ 1ks topolu

frézování pář€zů: ld_ Kč / 1cm průměru kmeíF

oiÉ. : ],:

c€na

díla bez DPH:

i::

:,a. Kč/lkstopoludlerozs.--:-::

plcs!é:.-.],,-, ,] 2c0, až3900,_Kč/lk5top._:: ::--_:
led!kc..:---. : ]J až 4200,- Kčllkstopo]u d e:.:;:,_: :
, o;péc- :,,,,:] ,. dla špoalv..ll |o \ o-e7- l.: ,l ,Iedukce k:.--. :.t ie přesná cena těchto čásri d.:_:.
st:a-:-

,

\
--,,

3emně/e ma lem před započetim neb. .=_: :,-,-po skončen c;:cŤéinéaást díla, a to V záV s]osti na aésole :.-]: .. - .
techn cke na.oa^.n .iedmětné část díla a v rámci cenového r
smlL]Vnir.i

l,ede,e,o \- j

p

o-.,.

<evid^s.l|u,-|

na ]iné cené ra oie: prosvěil€ni koruňy nebo ledukci koruny, za!a:_ i :;
objednate :ap ei i ihotoviteli cenu za provédeni př€dmětné části di a ,. , .;

32o0,- kčzá oie, 1k5topolu,355o, Kčza prosvětleníkoruny 1k5top.
r€sp, V€ Výš 3 950, Kč la redukci koruny 1 ks topo u,

_

obchodní podmínky:

1,

Podmínkv provádění dílaI

1,1, objednat€l

a)
b)

c)
d)

se zaVazuje

umožnit zhotoviteli a jeho zaměstnancůn, a přip. také jiným spolupra.ujícím osobám, přístup na místo
provádění dí|a idále jen ,,pří§lup''}, a to Včetně povol€ní Vjezdu pro 2pracovatelskou techniku a jinou
m echan iza ci z hotovitele potřebnoU k plnění předmětu této smlou\ry
{dále jen ,, mechanizace'');

zajistit pro zhotovitele Veškerá nezb}tná veřejnoprávní, a příp. také soukromopráVni, povoleni pro
přístup a vjezd mechanizace na místo prováděnídíla;

přiimout náležitá opatření za účelemV}4voření podmínek Vhodných, resp, nezb\,tných, pro řádné
prováděnídíla, a tovčeině zamez€nípřístupu nepovolaných osob na místo prováděni díla;

zajistit a předat lhotoviteli před zahájením pra.í na díle Veškerá nezbltná VeřejnopráVní povolení
nezbytná pro řádné plněnítéio smlouvy (provádění díla), tj, 2ejména např. povolení ke kácení dřevin
podle zákona o ochraně přirodya krajiny,

1.2, Poruši,ljaln€bo

nesplni li objednatel ktero Ukoli z povinností uved€ných
opráVněn od této 5m loU!y odsto u pit.

Vodst.1.1, této sm louw, je zhotovitei

1,3, odstoupí-li zhotovitel od této smlouWz důVodůzapříčiněný€h překážkamina stíaně obj€dnatele,je současně
op.áVněn LrpIatnit VůčiobjednatelipráVo na náhradu účelně WnaIožených nákIadů a/nebo škody (Vč, ušlého
2 isku ), ,v"njklých zhotoviteli V so uvislosti 5 přípráVou plnění předmětU této smIouw (prováděnim
díla), tj, také
se zasláním mechánizace na místo prováděnídíla,
1.4. ZhotovitelbUde konzLrItoVat postup

ká

cení či ořezá ní strom ů, u nichž se objeVív,ýskyt netopýrů (přestožejejich

Výsk}t nebyl odborným monitoringem prokázán) se zástupcem zo ČsoP Nyctalus, Kontaktní osobou
zástupcen Zo ČsoP Nyctalus je lng, Dagmar zieglerová, tel 7315235gg. e-máji| ZiegIerova,D@seznam.c2,
seznam stromů, V ni€hž sídlínetopýři,je přilohou č.2 této smlou\.ý.

1,5,

Nebude]i zhotovitel postupovat podle ustanovení článku 1.4 je obj€dnatel opráVněn odstoupit od této
smIouW, přičemž Uhradí jen do té doby provedené práce, Případné škody, které V souvjslosti s porušením
tohoto článku Vzniknou zadavateli (pokuty átp,}, budou V souladu s platnýrni zákony ČR ná zhotoviteli
!rymáhány bez ohledu na případné ukončenísmlou\ry,

1,6,

Nák|ady na úpra\,y topolů podle článku 1,4, které překročí shora uved€nou c€nu dí|a, budou zadavatel€m
akceptoványpo konzultaci (konta ktní osoba: h€, P, Hampl, starosta - tel, Viz \^iŠe), o změně ceny se následně
sepíšepísemný dodatek.

1.1-

Tato smIouva se \,"tahuje i na úpravu topolů, které jsou V monitorovací zpráVě Zo Č5oP Nyctalus označeny
jako stromY s úkryty netopýrů,Tyto práce budouzahájenyaž po
WdáníVýjimky podle§ 56 zákonač, 11411992
sb,, o ochraně přííodya krajiny, objednatelbude inform ovat zhotovitele o
Wdání Uvedené \^limky. Podmínky
provedení ošetřen í těchto stromŮ budou uvedenyv případném dodatku k této sm|ouvě,

ádánís

2'1'ZhotoviielsezavazujeproprovedenídílaWtěženoudřevníhmotunaVlastnínákladyzlikvidovat,Í€sp.sní
jakýmkolijiným způsobem naložit podle svého Vlastního uváženia rozhodnuti,

vytěžené dřevni hm oty u m ož ní objed natel zhotoviteli na pozem kU sběrného
(před záVorou
dvora ná pozemku č. parc. 1882/30 V k,ú, Dobřichovi€e s přístupem po přú€zdové komunikaci
hrnotu na
směr cyklostezka). V případě nuinosti je zhotovitel opráVněn dočasně ponechat Vytěženou dřevní
Doča 5né d epo noVá

/

n í (u

sklad něn

i)

dnŮ odé dne
místě provádění díla, Dřevni hmotu je možnépodte tohoto článku d€ponovat po dobu 30
podle
1,5),
článku
po
(připadně
ukončeníúprav
lhůtě
30
dnů
V samostatné
ukončeníkácení

2.3, Pro WloučeníVšech pochvbnosti smlUVní strany Ujednaly, že bude-li Vytěžénádřevní hrnota iás]edně

zhotoviielem Zprácována na dřevni štěpku biornas! (dále jen ,,biomasa"|, bude objednátel opráVněn
následně oslovii zhotovitele s žádostí o odkup z \rytěž€né dřevní hmoty zpracované bioínasy, a to za cenr,]

staiovenouzhotovitelem'objednat€lVšaknemánakoupibiomasyodzhotovitelepráVninárok(an€svědči
muVtétosouvisLostianižádnépředkupnínebojakékolijnépÍáVo)aopráVněnízhotovitelenaložitsV}těženou
(ve smyslu
dřeVní hmotou {příp také zpracovanoU na biomasu) podle sVého Vla9tního uvážení a rozhodnuti
od5t, 2,1, této sm ouW) tím nenidotčeno,

3,

Plat€bnipodminkv:

31ob]ednáteseZavazujézápatitzhotovitelicenudíla,atoVsoL]adu5rozsahemprovedenídíla,V€vÝšia
způsobem podle této sín ouVy,
3

2, (

ceně di|a bude připočtena DPH Ve Výši 21% v soUladu

5

práVnirni předpisy,

:: s. u:..s: f3kl!r, ]e 30 dnů od jejího doruč€ni písemně na adresu sídla ob]ednatee
-: ]. ] _ ..,. s! o!]ednate e L]Vedenou 5hora V záhlavítéto smlouvy
.
'
::
:

a

-:-.', -,-

.,

nebo e-mailem na e

Ve 3 Vyhotovenich Z n chž 2 obdrží objednatel a 1 Zhotovitel,
"rprácována
, ::_:]: s u5t § 1740 odst, 3 Věty druhé občanského zákoníkL] je Vyloučeno přijetí nabídky (tj, náVrhu
:-::]. :e e na Užavřenitéto sínlouvy) s dodaikem nebo odchylkou,

-"

:; .aaie dodatky

k

této sřnlouVě mus€ií být Vyhotoveny pisemně,

:-.,e,",oa.|7a,€žlto)l,"e-p..,P-etouLo,.1oU,J5eildlola!n\rri7aton,ČR,

zaa bjed natele Město Dobřichovice:

ZaL

ajr!. i
:,1,,tD),,:;)u

L11

dnu

La -l_Lo 1L

n -- .a

K,ú,G§\
lng, Micha| PolíVka

Jméno a přijmení|

lméno a příjmení:

§t

člen představenstva

PřílohV;

Rozhodnutí MěÚ Dobřichovice, jehož součásti j€
živočichů

-\

i geometri€ké zaměření stromů a Zpráva o

\^iskytL] chráněnÝch

§§

cuo

I

]\lěst§kÝ

úřídDobřiChoYic€

\ it.\a U ó],2j?]9 DObii.llJl]ce

Tc]elirn! :57; ] _:2.r ] (ú§lředlo ] in\]. ]5,.] i.] ] E:

Mčsto Dobřichó\ n..
vito!:t ó1
2s' 29 Dobřjchoyice

čJ.: ] l89/]0 ]ó,ŤA ]
Dobřic|cYicc, dne ] 1. láii

2()

1

6

ROZHODNUTÍ
\iJjisb úřadrDobřichoricílh.jakoilrgjrrslátní§plál),piíslušiýpod]c§76cdýjpi§n,a)
;3,:.:tra\.ta. l]1.i99]Sb.oo.IlBnčpií|od\]llaiin\. \e illalliplzdťilnh plťclpisti ( dáicjen

ž3::.i]:, ]:'9] sb ):l d]E Zákona č. 500,']001 sij. . iJ splá\r.,ím ři7en; lsplá\,ni řald). posoudtlž'ldosi
}Iě\la DObřicboýiťť, Jg sílléhDDbřiLhol,iťc, l1l0ýu ól 7,. dne 15 č.rýgn."
o lIdíni Povo]eni
.:.:..:.j]]i ]ý ks (lřťvin - 49 k, lopolů čeí4,!hlPnt)ntn\ r{,.d/ ll3 pozťl'r7ó
clch pai_ č, t882/39,
]11E6. ]ú . ]886,,]ó, 1882/]a, ]882 l2, 1|l8ú'5 - I88ó/3 V katnslltlnim úZc|níDobřithoýíce, je)ín1i
\]:t:n:i] ]!(.J ,|ížý0DobřiLholicť l na |,ikkú!ž é ]l1oci ..Islou?t!,ti Měsíelll D l]řich&ice:
?t
D,l"iel K lišek, u3/. lwna Zelcnkoý,í, ]I+.. bOi(t Fiifit, MIjD!. Áleš Fii'Jt, Ilrg. Fli!tllis'ek Fúrý.
Jú a 1blul Ghli iOýá, Jiří L!md7, Mořie Lllntloýi. Ji|k(l os/řÝ|oyú.

l \ s.L].lU !.| E o.jsl. ]zákolrač. 11,i.'92Sb,.ooch|ančpřilodl,aklajlI;r l§ N Vyhl:iš|} MŽtaR
a ]9j"l99] sb.. klelou se p]ó\,á.ii nčkle].á Uslillo\,ellí ákcna ó ll4/92 Sb,. na zák|ae
pro!edelré]:.r 5}rIávllího iiZeni n posoLlzeni soL]čá5]léllozdfll!orlriho sta\1l die\.]lr,
V

Dcbiicho!jc;cl]

Nlilrsk} úiai

poYoluje
l]

dřevjn

pol.ácelri
ÁT
13 h§ lop|tů č?ft,í.,,/?lle púZenrlo pal,:.ř. 1882/39, ]8l}ó/10 - t88ó/]3,
1886/15 - ]88ó/16, l8111/1a, l8|12/12, 18dólJ _ /88ó/3 pcd aísty: t-ó,8-9, ]1-I7, ]9-22,24-2íj,42,
4J 5,y, ór-ó-: f kcli]slrál)ri|1 úZšllli]D.biicho\ icc z, iěchlo podmitlekI

Pok:iceni dřc!in), rnůžcb!r pLovedelo s oir]edenr Da jejictl z.ir.}otnicll ý3v \rtriinlcčlrě i lrlillrc
obdobi legctačniho klidii a to ihncli po nab)-ii plárni lnccj .o7h.rd|Llti,
K:i..ni cřevil)} pr ,edc žad.ltel Lra ýlnJtlínl].lad! e nebe7lečí,
Pokácení bud€ plov!,deno !ak. ab! nedoš10 k o]lroženi lebo poškozlní o§ob a ajetktl
P]alnost t.r]roto |ozh.,i]nLlli ko]]č j] 3.]0]]

J
[*

\
I], Or|ňr,odnění

Pli
šeiřcní b)lo ZiišlĚno. ž€ jde o jedlncc na h]a|lici ;i,UlIosli Sc /eleil]ě nar|lšenou
'.:slrinl 1,]iajilou pIos},chající
í},zio]ogiclou
§
korulrol na perll'c.ii. Kol.Llllv ltroínůjsou 2c€la cxúentrické.
v kol ně ,§n,oDjr] J lou patínj četlli Z]om) 1,ši!i, S pr:ifi]écllUtinl k taxc.l| . solibĎhu ťůS!o\í,chdefekti
nál]o.U k]ne..ti s excenn,jcko! kol Iou,ie siabiliz.tčlríZáSah problem,.rický s l]!r1]].slí čartého
opako\,áni, s přlh]édn!tim kia\onU \1žnaiL:iícírlse velkjn rik]oll€m ke z]onlilJD a ]nož:rcnlU §í]i
pái]U. s€ doponla ]ť it|orrr] skáccl ! nahra|rl sslrdbou dř§v]n ýhůrlně]ii.l: Z||lcdiSk., pí!,oznl
U

e7pc.

".<ti o:i,

ťl ,,,,,,.l(\hloJť-\\

Na základě misrnéhť šerřeni a vl,rianého soullasllého ýallcri§lia o|ganr] cchra|l! Dij:od! ]Iasislé]:i
úřadu černošice,odbor životllho ploýiedl. orl.]clcnl p.č. k;l,,,.;. e, rrl ii o:qr-:l;r
"
oZP|?lMac- k zásahu do \,,Ýzn3nrnéhlr krajlDné]ro pl\,k Yodního
lolru a ich0 úi.l_i Ij1\ :
kla]|n!é]]o rázu a s \.],dáníl pololelí ke l.:Licen] ilře\,rn loslotlclc| rri]no ]es clle 6 ccls :
za^rn:,
§
!]1,/1992. Mčsts](i.LlřEd Dobiic|oY]ce po\o]ll]e pck/rťe!,i
Piestžil!ch n nebezpečnlch tcroi,l
\.i€šen}ch iisecíc]r. !e lícri!h 5. plokazaio|né d]e ziivělĚč!éz]rlrl."\ ., \]apo\,á!í ,!s]iuru ,e:opla
! rrlej] Dobtjchovjce',,}placol:arouZoť]sOPNlct.l][s§esir]]cnrJasminová26ó5.]b6Ó0
Prana 10
nevyskrtu.]í nlLopýij V|ř;padč silonlů č,7. ]0. l8..]j,4: a59sprokáž ní]n vÝsk.l,tcn netopýI{ se
lradá]e bltde po!t|l|o!at \ §olllaiU s .s j0 !l § 77 odšr 5 ljsLrl,h) zikona č i1,1,/]99: lla Zák]adě
rcZllodnuíi Klajského úiadLl stíc,jočóSkóhc ,ila]c. odb.rt,U ž]rolIlíhopl.!Lředí a zcnrědě]§t.,,L
P]OVed.nim zántčrlr netludc ohrožella ój oslabcna e(o]o.siclio slabiIi4]čliiiln]tce 1odniho roku a
iehO
Lido]ni llj\l, a vzhledelll lie zd|,a!ot|ilrlu sravu u.,cdenÝch.lic\ n \ť D!!0itlje káceni ] mjmo (rbdobí

vegel.čnihc klicu

ITl. Kc konrperlza.i cko]Jgicka iLin\

\,7nik]ó pokácenjm Lr\,.dellý.h Jier

]

ukládá
\4ě5t§ký úiad \ Dobři.hol,iťich vSou]ad

\ýsadb na pože cicil

s§ 9ods!

] Zákona

č jllilr92 sb

žadatelj náhlail|i

2ó k§ autoťhtonnic}r (domácich druhú) čj j€jich kult'vař'
§ohledem ia dar]é sranoliště, §lr\ajici dn,llovD! slrladbu oko]lr]c]: dřcvin a přísJt:ne rostlirrnó
společe:r§í\t icš€lré ]okaliry dle p]ánk| ..\:jsacb} ilc. podél c]l(ios:ezk],.'\ÝpLa.ovrrlé \larlinenl
BŇjrríkeli. Dis, doDlnčných o keřo\é plrro minim:ilně t00 ks kcřú zn ičchto po(tmin€k:

l
]
],
.1

Y Podobě

Náhladni výsa.]ba biť€ Dlovcden3 ne]pozdéjiClo j] l0.]i)l7
olgán ochl3]r\ piilod\r sun.l,Juie |rliIiniá]llí \]ltldbo\otj \,elLos: slrolnú ]]-]/,] c]n \ o5tJJl:
kmL,ne \,e vi,šce ] m

opro\.deni náhíadni
o{]je.]í€ajl7ncc.

\

)rrdtr_,- pi§eDl)č U\édcnlí židele]

tlčslskíúiad neJpaz(]é]i do l.{cnj

Žedatejžájrslínasle,]nouĎéúió!\sazcn.!.]l:eaiiLpo.IobU5]etiplayi.lťl]lálá]i.,ka,ochrana
prOti rnecha|]cl(ťntl poškozeni a plclti šlialdcůjn epod,), kdi,, pii].aiě úhynu bLLdou clřclinv
nahraze|\ dřevjno! ltr^D

poučeni o odvoláni:

7

8l zák.na a, 5ú(]i2004 Sb,, (splavni řád), odvolal dc 15 dnu
odc drre ]eho cloručeni k odboru ž;\,ol1rilro proslildi il Země,lěl5t\,í Kl|lj\kého úřadU Sileťoče§kého
lťaJc. Zboto\!ká 1i. l50 2l Prala 5. lloýřednic:!íň MěiL§lé\c ůiad! ! tlobiilhn!iciclr
Pllni tt)nuto lozLlodnuti \€ lzc Podl.

.s

\4gl, P€tr

Pi:lcl1}

]
j

\a

]

Žá..iI \íarll Dobřichovice
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Po ola sircmú piicyk ostezce Vzhledem k
k ú Dobřichovice
§o|]řádný sy§tém s_JTSK
č stron]U Y(rnj

X(nr]

1754575.|8

2 754571.29
3 ]54515 25

4 7s4511a5

5 /54506 25
6 754503,86
? 7545aa 61
B 754486 72

9 754484 a4
1a 754473.1e
11 75446a22
12 l544a611
13 ,54453 5l
14 754450 43
1a 154146 9i
16 i54439 78

,,i 1al4a6 21
,E ]544c2.85
,9 -,!4N|
c]
2a -;1395 55
2,-a439323

23 |-513J912
21 5L323 11
2, 1a1l2a ?6
2a -a1318 3a
2/ 754j08.37
:-

28 7543!5,5.1
29 i5429l11
30 754288 59

3] 754285 38
32
33
34
35
36
3,7

38
39

40

i54274.73
i5425?.10

154253 74
754250 58
754247 44
754241 54
7 54212 0a
754208.46
754203 90

41 75419494
42 754178 32
43 75417a 93
44 754167.39

45 l5415b í6
46 l5415D 5a
41 75414111
48 7aá145 D2

LV

36
01
1c58842 5l,
1c58842 04
1058811 57
105€840 76
1c58840 00
1058846
,]c58946

1c5683l95
105E837
1055836

,1058834

pczemkoťý. .al.e am a]eich VLéstnikl

52
53

]8

,l0001
10001
10001

1886/16

0001

1886rlC

]

]000]

,l0001
,1429

10001

1886n3

1032

1]58825.18 1032

1D5B82!_18 1a32
1058823

]056822

i9

88

1032
1c32

02

1c32

]c58815.37 ]!32
1058€15
]

053814,58 1032

35
]c58812 97
]0a881] 31
058810 68
10588]c 25
,]053808
82
]

038813

1

i05380€,14
1053806,20
1053B05
105B805

,058805
,058302

]058802
1056801

105880]
105E800

97
75
33
53
34
91
41
37

1!001

l058798
1058798

105s798
1058797

53
43
20
07
95

1886/14
1BB6/13

1ó86l':2

1886l12
1886l12
1886/,12

1B82l1a
1882112 aeba 1886]11
1882|12

i8B2l12

18a2i12 neho 1a86/11

18aZ12l,eba 1886111
18aa12 |ebó 1886111
1882112 ne.ó 1&86111
1B82l12
,]886/10
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18t)6l2

331
331
331
331
331
331
331

188€l2

33]
331
331
331
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1cOc1
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í0001
,]0001

10001
10001

|e.a 1ag1l11

1886/10

1]001

1c58799,86 1Ců01
1058799

1886115
1885/T5
1886i 15

:05683, 13 1c32
i058626,67 1c32
1J58t25 93 1032

6c

1886i 16

1886/16
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1429
1c001

105€833.52 10001
1358832.92.]0;2

1J58E25

]882i39

1886/2

1a'a12
1a86/2
1886/2
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18a6]2
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1386i2
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F
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]
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141l

105B795 85
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56 754c86 90
58 754069 72
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3c 754a64 35
a1 l54a5A El

yypracova:

1417
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71 609
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cERNoSlcE

N4ě§lský úlad Černcšioc - oobor ž Von]i,o

céčeo

odděleni

pro§lie'í

kíaiirl!

D e rozdělovníkr.r

Pods(alská 1290/] 9
120 00 P,aha 2

Z]vctn]@n]estocernos ae,cz

ln9 ÉVa [4achal]cká

Vyř]zuj€|

221 982 373
eva,rnacha]jckg@m6s1.oc9,nos]ce cZ

E,mai:

V Praze dne; 12,9,20]6

spis, zn,:

č, j,

S_[,lUcE 5513el201 6 ožPlP^.{ac
[,lt]CE 6] -o67l2c, 6 oŽPlP/Ňlac

Závazné §tanovisko ořgánu ochrany přírody
l,

'- ]osl, ] s-

É
/e"e o-,s,-šr,,lod,e §
N/éS(ski L],ao ceí,oš,ce, ,,l<o o:gan och,ar) ,-lccj}
,góiB Šo,,o bcnra.ě pil"ndv a ;,a|ln/, ie zré plzoe,s:^ cit,uL,sL ,cále,e1 za\c,!i.i.L--:i ''"--.."plius-,ojooŠz.a^iia"i"rzoozso,os:aT)Je-|ooc,spo"é,e'.i-

"l iii]s!Žsr
io""ir.r i,il"# á n"";";

;il

přecpisů, na žákladě
.,Si,'"""oL, pt,iocrosi, ve znéni pozcě]šíci]
Dobřjchovice, se vydává pod e
!]ii"ii l,ri.,áb"ui in"u "", ló óoz+l l al , i"!],riu""-vitt,ouá or , zsz zsSb,
spráViíh, řádL], V9 znélí
§ 4 odst. 2 zákona č, 1T4]1992 su, u §'l+ó zukoná

i

',5aoi2]o4

Ěozaějšíchpře.lpis:r,

scJh aslé závazné slanovi§ko
k zásahL] do lyznaírneho 1,1ajilneno crVku

;;"J-'Ó"á;

-

ráž" a
\,ocnihc toku a ]eho Údo]ni niv) a krajnne:"

lalo", ]

3

e5o"§Bco,l
i*".o"'.y., t:or'i e--1c lr :}P os'el'-"l:92Sl
pcdrnínek, jejichž sp -ě,
VVT Berounka: ň;; ;íň aio,a nas ecu]', "h

l"Lác.n,],e\in oro,J...]o

,l".u, ,.pn]"a", 50 k5 p;esla,yc' u
černošicena ievérn břehu
Za]i§tíinV€§tOr:

1

cy1lose7\)
lode pá'KL,n!sadcy ae,e ,pooe'
nedi,_oL so,cdst,
:;;:;;;;;;-N/;i;:e_ ei.,",k". o,i, i.:o"|- zó,o, ^le,a ,e o,1o_oJ

-ea,ZUlanr
odsoJh,tse4á v)saooa oJce
ioho1o za!aZného sla.óV sha

,osi,--ó
2)kVysadběbl]doupoL]zlt\'dieýllYautochlonrích(domácích)clrUhúčiejichkUtivaÍúsohlecjém
\ cr Jie\i, a _ s -šre
na oare slél o,, ,," ,,ru,;,.,' ;:,;,;,;" ;" ";; , o^o
]00
d"p n"ny"l,, o leiole patlo
"injmálně
§poleóenslvc iešené lokalily " i"řil z"o i, sřoÁu
ks keiů,

3) VýsaiboVá VeIkost novych
nac Zeln

4)
5]

'

6]

krnene Ve Výšce 1 m
stron]ú b,"de rnlniíná]né 1,1,16 cm obvcd!

.

období,
Výsadby budoU provedeny Ve Vhodném Vegelačniín
povýsadbová péóe, ktsíá_se stanovuie ne cobu
Vvsazenvrn diev.]arn b!de Zajštěna odborná
pi,lióe inynu cu,lo, ořev]ny i]airazeny dřevj|ou novoL],
"áiÍ.?řjS 'Ji
Zdjišten/ d]e slandardů péčeo přírodu
VÝsadba a následná odborlá pece c cievLn! cL]C]oL,]
on2 001 ]2013), Rez
ňojviiuliny ói,-vy,aaUa "trómuA!2 003:20]4)
a kralinL.] Agenlury o.nr"nv
i,eru a án rSPPK
"

ijyl

i,"řjisĚiiÁcíz

t/ěí.čďi.iCi ectlňri l2a9:i2lg

ooz,zols1. vy,abt'u
a.q].i].e.r.]]22

962

i

r'ez

1!l|I

sÝÝ]n,l:occ,na,]",:,:o!]!4!bw'4

Č, ]-: N{UCÉ 61967'2!: a

a.]' : ',]:.

odůvodnóní]
Dne 10. 8 20]6 lvlěstský úřad Čelnošice,jako Vécně a míslně prisl!šný olgán ochrany přkcdy.
obdržel žádosI N4ěsla Doi]iichoyce. ]Ó 0024] l8]. se síd]e.n Víikova 61, 252 29 Dobřichovice,
o Vy]ádření kZásahL] do VýZnamného krajinllého prvku ,Pckácení 50 k5 přeslárlých a nebezpeónýcl"
topoú, lemujících cyk ostezk! Dobřlchovlce.Óernošice na evén,] břehU WT Bero!nka-údolníniva'na
poz€mcích č, oar., 1886./5 ]6, 1882/10-12 a 1882/39 Vkal, ú, Dobřchovce, spolu sžádostí by
před|ožen Zákres Umísténítópolů a Výpis katastr! nemovllostí kdaným parcelám. Dne 24. 8, 2016
žadatel doruči dopinéní žádcsti o Zákles s navrhovaným počlem a Umísiěnim di€Vin podé
cyk ostezky,

Předffélen záměfu je pókáceňí 50 ks přestár!ýcl1 a nebezpečných iapalú, lemujících cyklostezku
Dobřichavice Celnašlce na levóm břehr vllT tscroDnka údolníniva. lapa!y jsau scučás!í aleje cca 60
strcínú- slťomy jsou na pozemíoh mésta Dcbřichovice a dalšich vlastníkú, za kleÉ ie něsto opráVnéna
jednal na zékladě Dlných mací, kt-.ré )sou dolaženy, ó. parc- 1886/5-16, 1882i 10-12 a 1BB2/39
DobřichoVice,

V

ka1, ú,

Zájrnová okaila, Ve které rostot] iopo|y určenéke kácení, je sltuována Východním srněrem od
\4ěsta Dobřichovice. V těsné blí7kost] řeky Berounky na je]ím evén břehu. Na pozemcích se nacháZi
čás1 iopclové ale]e emujicí cyk ostežk! mez] městem Dcbřlchovice aobci Všenory. Pozemky jsoi]
É.(:!:,! bř€hoV!u Vegetaoi dopíoýáZeiíciřeku Berounku, t,/ořenou rozlloušenými dřeviIam]
s ..r]].a.a' i.oo [] a Vrb s by nným podrosle]n,
<áce.i :cpo ! předslavJje zásah dc Významného kra]inného píVku Vodního toku a jeho údo]ní
. ,,lJ, 'i;]žna.nni, k,aiinný prvek ]e dle § 3 odst, 1 ,3ísm b) zákcna ó. 114!1992 sb Vymézen jako
.Áol.gicky geomorfolo9 cky nebo esleiicky hodnotná óást krajiny, kierá UtVáří její iypický Vzhled nebo
p.ispj,.,á kJdržení]9ji §tabil ty, Podle § 4 odst 2Zákonač, 1]4'1992Sb.jsouVýznarnnékra]innéprvky
chrá.ěny pieo poškožováním a n óením, Vy!žíVa]íse pouze iak, aby nebyla nalušena jejich obnova
anedoš|o k ohrožcni nebó cslab..]ni ]cjich siabilizačni íLrnkce, Kzásahům, kleré by mchly Vésl
k poško.ení nebo znrčeníVýznať,néhc kraj]nného pnku nebo ohroženíči oslacení jeho ekoogickostabiLlZační íunkce, sl mus! ten, kdo takovó zásáhy žamýš]í,opatrit záVazné §lanovisko orgánu ochrary
přírod/.

Kácení topolú dále představuje zásah dó klajinného ráZu, Krajinným rázem ]e dle § 12
ods1. 1zákona ó.114ils92 sb ze]ména přírodní, kutUlní a hi§torická chalakterisiika Lrčiiéhomí§ia či
oblasi, Je chraněn piod čn|o§l; §nižujíci joho eslet].kcu apřírodní hodnoiu. Zásahy do krajnného
ráZLr. Ze]ména Lrmisťování a povoor/ání staveb. iakož jné činnosl. Tnohou být prováděny polze
s ohleden, na zachovánÍVýzi]amných kra]inných píVkůzvláště chráněných úze.ní,kultulnich dominani

kra]ny harmon]cké méiílkoa V?lar]y Vkrai]ně, Pod]e

§

]2 od§t, 2 záka|a č, 114/1992 sb,

]e

k i,rnist'ová|í a povoloVáni slaveb, ja'(cž i k ]iným ďnnoslem, ktelé by rnoh y snižii nebo Změnil krai nný

ťáZ, rczbyíný souhias orgánu cchlany přírody, Kácení takového počtu Vzróstlých dřevin je práVě
takovo],] ó nno§tí. která kra]inný řáZ mLlže ovlivn t,

organ ochrany př1.ody při sLano!,ován pcd.n1llek h provedení zásahu vychazel primárně znávrhu
inýestora. kde navrhl \,,místě slávajíciho kácení náhradňí výsadbu ce kcm 26 ks stromů, zdejšíúřad
ponechal L]vedený počet, ale pro řádné za]jštění ekostabiližačnjchfunkci dolčených významných
k€j nných prvkú u]ož ] takléžpovřlnosi VýsadbU strornú doplnil keřovou podsadboU,

Př ulčenídruhů vysazovaných dřevin orgán cchrany přírody klade dúraz na up alnéní
aulochtonních (domácich) druhú či je]ich kultivarů schedem na dané Sianovjště, §távající druhovou
skladbU o(olních dřevn a přislušné rostlinné spo|eče.sivo řešené loka]ly. kdy podmínkou investorovi
Ulož náhladni výsadbu rea]lzovat ]en Z don,]ácich dfuhu, ale konkrétní dr!hy ponechal na ]eho
UVáželTi, Geograficky pi]Vodni drLrty (crUhy kieré js{ru sollčáslípřlloze.ých společenstev Urč,tého
region!) isou přizpusobcny loká niin podrňlnkám )rostaedí a isou schcpny lolerovat klimai]cké č jí]é
stresy Naopák 9eoglaí chy nepllvódnic.!]iy čas10 ohrožuji druhy půVodní, moholr s9 sponlánně křiž!t
/'1ěs:.

Č..ndl.ÉBiq,Ola 2c;.?ji]8 Č?ó.si.. @.l]2i 9€2
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odůvcdněni:
Dne

]0 8

2016 lvlěst§ký úřad Černoš]cejako Vécnéa míslně přislušný oígán cchrany Ořírod:/

obdížežádost l,/]ésta Dobř.hovce, lÓ oO24]]31 se sídiern Víikova 61 252 29 Dcbřchovce.
přeslárlýcn a nebezpeóných
o Vyjádřeni k zásahr do významnóho kra]inného pr!,kLJ
'Pokácení 50 ks
iopo]ú, le..Ujícich cykiostezk! Dobř chov ce-Černošice na levórn bae.! VVT Bero!nka - údo ní niva na
pozemcích č, parc, 1BB6i5-16, 1882/1c}-12 a ] 882/'39 V kai. L], Dobřichovice, spoll: s žádóstí by
předložen zákíes umísténi lopolú a Výps katastr! nemovjtostí kcaným parcelárn, Dne 24, 8,2016
žadatel dorUč]l doplnění žádost o Zákros s navrhovaným póčteff a umíslěním dievjn podé]
cyklosteZky,

Fředmělen Záněnj je púkéceni50 ks přestálýcl1 a nebezpečných topalú, lemujicíCh cyk]ostezku
Dobřichovice Ceřnošicc na levém bř€hu Vvf Beraúnka, úda]ňín;Ýa, Tapoly jsou saučástía{eje cca 50
stranú slťOrny )sau na ao2eních |liěsťa Dcbiichal,ice a dalšíchVlasíníků,za kteft je měsb aprávněna
jednal na zák}agé plných |rocí, kťeréisou daloženy, č_ parc. ,1886/5-1 6, 18B2i ] 0-12 a 1 BB2/39 V kai, ú,
DobřchoV]ce,

Zájmová lóka|ita, Ve které rostoL topo|y ulčenéke káoení, je situována Východním srnérem od
\4ěsla Dobřichovice. Vtěsné blízkost řeky Bero!.]nky, na jejkr] evéirj břehL]. Na pozemcích se nacháZi
čás1 iopo|cvé a]eJe lemujíc1 cyk ostezku mez městem Dobřchovice aobcí Všenory, Poecmky jsoLJ
..{:!,,|, břehoVJU Vegetaaí doproVázejici řekL] Bero!nku t!,ořenou roziroL]šenýmj dřev]nam
]J, ť ,'L - o]",ll ,,l pod'osle^

<áae.i :.poi] předslavlje zásah dc Významného kra]inného prvku Vodního toku a jeho údon:
. .,j. |izfa.rj-l|,
crvek ie dle §3 odsl, ] písn], b) zákcna ó. 11411992 Sb, Vymezen iako
^rajinný
..1ol.g|ck) gecmcríojogicky
nebo e§leticky hodnotná óá51 krajiny, která UtVáříjejí typický Vzh]ed nebo
pisoiVá k .Jdržení jeji slab lty, Podje § 4 odst, 2 zákona č, 1] 4i 1992 Sb. jsou Významné kla]inné pryky
chrárěny před poškozovánírn a ničénim.Vy!žíVa]í§e pouze tak. aby nebyla nalušena ]ejich ob|ova
anedošlo k ohloženi ncbo oslabe|i jcjich stabilizační íunkce, K Zásahům, kleré by mchly Vést
k poškozenínebo zn]čeníVýznarrrnéhó kraj]nného prvku nebo ohroženíči oslabeni jeho eko og]ckostabiLzačnííUnkce, si musí ien, kdc takové Zásahy zan]ýš]í, opatřit záVazi,]é stanovisko orgánu ochrary
přirod/,

§

12
Kácení topolú dá|e piedstavlje žásah do krajinného láz|. Kl{inným rázem ]€ dle
cds1. 1 zákona č, 1l4i 1992 Sb, zejména přírodní. kL]Liurni a hi§torická charakteristika L,rčiléhomísta ai

oblas,l, Je chráněn před ční]osi:snjžUjici jsho esteij.kóU apřírodní hodnolu Zásahy do krajnného
rázu, le}aÉnaUrn st'..Váni a povo ování staveb, ]aKož jr.é čnnosí],n]ol"ou být prováděny pouze
s ohlederr na ZachoVániVýZnamných kra]nných pryků zvláště chráněných úze.ní. kLllturnich dominant
kraj]ny, harmonické měří]ko a Vztahy Vkla]ině. Podle § ]2 odst, 2 zákaaa č. 114/1992 sb ]e
k L]..]sťování a povo]oVání staveĎ, ]akož L k ]iným činnostem, ktelé by mon y snižii nebc Zrnénit krajinný
áz, řezbylný soLJhas orgánLl ochlany přírody, Kácení takového počlu Vzróst]ých dřevin je práVě
tekovou ójnnoslí, klerá krajinný ráz rnLJže ovlivnil,

orgán ochrany příroaly př stanoýován podaninek K plc!ec]en zásahu V/chazel primárně z ná!rh!
nvestora. kde navrh] V místě stáVajicího ká.eni náhladní výsadbl] cclkem 26 ks sťomú,Zde]ší úřad
ponechal uvecéný pcěe;, ac p,o iádné zajišlěníekosiabiljzačních íunkcí cotčených Významných
kra] nných prvku uložjl Laktóž povinnosl Výsadbu stíolllú doplnit keřovo! podsadbou,

Př LJrčeni druhú Vysazovaných dřevin orgán ochrany přkod)i klade důraz na Lrp alnění
aulochtonních (domácích) drlhú č je]rch k! tivarú sohedem na dané sianovišté, stáVajicí dluhovou
skadbu okclních drevin a piís]]ršnércstlinné spo]ečenstvo řešenéokaily, kdy podmínkou invostorovi
L]ožil náhradni Výsaob! lealZovat jen zdomácích drUhu, aie konkrétnídruhy ponecha] na jeho
LJVáž_.ní, Gcogral]cky puvodní díi]hy (drUh;/ l(teró jgoU soL]čásiípí rczených spclečenslev i.]rótói"lo
regionu) ]soL.] přizptrsobcny lo(á níl.n podminkám prosl]'edí a jgou §chopny tolelovat k lrnatcké či j né
stresy Naopak geog,alicÁy nepuvodni.irLrl,},ěasto ohrožu]idluhy puvodní. rnohoU §e spontánně kř!žlt

r
'

VLJC_
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s doť,]ácírni orul,]y a V klajniŤ případě se chovaji ]lvazním způsctjer, Prctc je zan,]érne rozslrova.i
geogralicky nepůýcdních dILrhU ro§t in ó živočichúde § 5 ods1,4 žákc.a č, 114/1992 Sb. a křížencú
oluhú lostin č ž Voaich.r dle § 5 odsl. 5 zákona č 1]4i]832sb. oo krajiny možnéjen § povo enír.
oroánu ochrany přírody

otgán ochrany přilody 1aké stanovíl řinirá]ní Výsadbovou Ve]]kost slroŤú'14-16 crn V obvodu
kmene V€ Výšce 1 m, Díky tcmu slrorny V kralšín,] čascvémúsekL] dosáhnou sclopnosti p]nii s,/ůí
íLrnkční{eko]ogický, stab]]lzační) a esteiický !ýznam zfuoÝeň,!blzké době žačleníob]ekly do okojí
,é., acy oy' |'a i-,l/, lá/ .1 JŠe, c,: ^ejr,]cte,

Z hlodiska Za,štěnl Vyššíperspcktivy Vysazovaných dře,,,'n Orgán ochlany přkody požadu]e
rearizaci Výsacby Ve Vhoclnóín Vegetaónírn obdobi. Prostokořenné dřeviny a dřevjny s ba]em se
Vy§aZUlí, Když je sazeí]rce Ve Vegetaónírr] k ]du (po opacu a přod lašením listů a před růstern kořenů
V před]aií) sťonry a keře § koř9novým baem ]ze Vy§azovat V období Vegetace, pokud byly
odpovídajícírn 2pů§obem piipravené Slřoiny a keře V kontejneru či airpotlr iVzdt]šném konlejnelu] lze
sáZet V prúběhu celélio rokl], Dřeviny §e ncsrní Vy§azoýai za nQzL) a do zanlz|é půdy, a pokL]d jso.r
Vpnéij růsl,J, není Vhodnó ie VysáZovat V období sircha a za si]chého a tepléhc VěLínél]opočasi,
Diev].y by se také nemé y VysazoYat V době rašeni a V dcbé opad! l]stů- Nejvhodnější je Výsadba na
podz rn po opacil] ]jslu do zámlazLr a na ]aře cc rczn]]-ž.utí půdy do Vyrašení pupenú Při Výsadbé
dřevin ]e dú lF]žiiá dus edná och|ana ko;elu přgi púsob.ním slLrnečníhozáření, VěilL] a sucha,
orgán ochlany přííody dále požadlje Za]šiění odbolné péčeo nové Vysaženédřev]ny. kielcu
sianovu]e ra dobu nelméné5 ]et, kdy V případě úh,/nLr btidou dřeviny nehrazeny dřevino|] novou

odborná povýsadbová péóe o dřcv ny zah.nrje zejména Výchovný ř3z, ko.ltroiLj kctvícícha ochíá!,]ných
prvků (aby nedocháze]o k poškozen: kneIe a by a za]ištěra opt rná nííunkce plvkú) a jejich odsíanění
(cca po dvc! l-.iech ód Vysazení štrcmU), žáiivk! (m nimá]ně 6-B zálivek béhem prvniho yegetačnlho
obdob:, V daším roce č lelech 3-6 zá Vgk), popřípadě hno]erí (U dřevin Vystav€ných strest] pro
podpor! jejch reger,elaéř schop]]osi]) kypření itr dřevin, kteíó nebyly rnu]čovány, ]e prováděno po
zálivce), odpleVéloVáni, ochranlr pIoi] chorobárn, škúccúma přgc Vliverl mrazu, cop|ňoVání mL]lěe 1na
půVod.íúroveň). Diky počálečnipéčbudou mí: dreviny Větši pravděpodobnost zakořenění a Fř-,ž]!í
a pravděpodobně V kra,tšímča§e začnoL] plnjt sVé lUnkce,

,/isadbr a ds-o1á jdo].,o o.r(é o orev,.J ó,doJ /a,§,e', olť sla| oa-'J', l,c. c í''::,,
,la;r,
Age, , ] n ,."-/ a o,|,]o) l,-l1r cP,\isaooa sl ^rl_ cD )K A(2 r0',2,-? É,::"
.
(sPPK Ao2 002]2015), Výsadba a řez keřů a |ián isPPK A02 003j2c14]. Standerd,\/ýsadoa s:io-!
-eaiizovaných př Výsadbě sirorrů rosioi]c:ch V ir -o es. i]delinL]]e jče a nap ň prácovrích Ooeíací
prostředi, slardald,Řez stro,nú" §lancvlr]e béžnó typy a iechnky Zásahú reaizcvané převážně r]a

sťomech íostoucích ňlrro les za úč9]enobnovy, zaciování neoo 2\,yšování plnění jejich esteli.íýc.
a eko]ogických 'Unkcí a Zajištěníjej]ch píovozni bezpečnosl, standard 'Výsadba a ře2 keřú a !án
cieí]nLrje účela náplň žásahlr .ealizovaných př um]stováni a pěslební péčio cieVr.y pielažné
Vmimo]esnim proslredi, i]op!s.]]e posttrpy Výsaoby keřú a ]án Včetně nutné úplary stanoviš:nich
pon,]ěrj a náslcdné pěstebni zásaliy směřUjíci k Zachováni nebo zvyšování pLnění ]e]ich estelických
aekcog]ckých fu.kcí na slanovš1], Tyto slandardý ]so! L]rčeny ze]méne k ap|ikaci na dřeviny, které
Dlni m]moprodl]kčni íunkce (]e]]ch hlavrim jrčelem i€n'píodtrkce podú, dřeva a dalšich konodt),
Pop]su]í rcz§ah možJlých zásahU do slronrU, keřů a líán, kleló ]sou V scrlac! s poznatky teor]e a praxe
a které rezpůsobu]ípodslai.ó a irvalé snižcní]ejlch ekolcaických a esteljckÝch tL]nkcí nebo iejich
odUmiení, Plovedené Zásahy dc dřevin jsoU časlo nevralné. proto ]e nezbylné, aby byLy píúVádénycle
osvédčenýchodbolných po§tupů a koíNpetentními osobami,

la dúVod ká.ení dřevin a dále jej]ch Zdlavoini slav zc€]ší úřad netlvá na káce|í
]d!,
a prolo lakoVoU podrnínkr nelr]ož l,
Vegeiačniho k
s

oh]gdern

V

době

Akluáně piecožcná žácos1 řešímmo ]ine ,.,ýše zrnínénépožadovanéozeleněni cykoslezky.
Káceni podé cykostezky přestavl]je zásah do l(ra]innóho.ázJ Vdarém míslě, apro1o podlé.á !,ydá|í
záVa2ného slanoviska, Vzh]odcm k ioŤir, že navržcnéoze]eněni nedostalečnékomoenzu,e odstl'anéni

ilalr. a.n,ó!.: P,iĚl!"] ])o9 )r:
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2, požadavek
50 ks př9stárlých dorn nantních topclů, orgán ochrany přírody. sianov ] podmínkou č,
,i.ru doplni: keřové palio. aiy došlo jeá k tarovému zásahu, se kterým by byio rnož,é
ř

"v.lJ."l,

souhlasit,

edem
Na Zákadě Výše uv€deného clgán ochrany přirody nepovažUj-, kácéni 5! ks topolú Vzh
pozeT,cích
na
usecích
jsou
Viešenych
piesiái|4 a nebezpečre
k současnénL] stávu slromú, kt6ré
12 a ]BB'39 vkal _ Doblichovice, Zárove, neo,edook ádá, že by
a ólíc- 18865-16,
vodního toku a jeho
.,"i.o""i.'žňei" uvÉohrozena čL oslabena ekologictc,stabilizační lunkce
jak
pyne
z Výroku ichoto
[a"lňi á", Ó,q"nÓ,n'o"n,"n}/ pr]íody ]e záměr polaŽován za př]jatelný,
záVaznéhó slanol ska,

,aulL

PoUčení:
láVazné stanovj$ko ]e úkon Učiněný splá\,ním orgánefl] na zákIadě zakola, Áterý neni
obsaň 1e zaVazny pro Výíckovou část rozhodnlrlí
.".Ěárný, iiinoanutím ve správnim řizjnl á 1ehož
Droti Zá\aZrerJ slaaovis{L se 1elze odvolal, JeĚo
so,-,,n ho ?rqalL ,§ '49 oosl, sp,á.1"lU ijd,1,
.r.ro"j
pooa.e\o D.oli ,ozlodlJť /yoa.eml ooole zvlašln.o
o,,, poui" , ,a]i
,ě
"ř#
piedpjsLJ Ve"",*o,
Věc sarné,
ll,

byl
Zce.ši iřad žadate]e Upozorňuje, že ! kácených dřevin,_ případně_V j9ich b]ízkérn okolí,
zvláště
řádí
mezi
1992,sb,
č
395i
asky
Vyh
dle
kler
se
.urráÁána, prav]cje]ný Výsiyt druhů netopyru,
V§
á.Áv, Zák|aini po<]rrlir ky och|any z!]ašlě .hranenych dlLrhú žlloč]chuj§o! detinovány
jen
(dáje
Zákon
p'edpisů
pozdé]š
ch
Vt,
zr
enr
""raÁ"e
prircóy
a klajny,
a0 záxona c, il+ilgg2 sb.. c ocnráne
ipnrozoná a_Urně]á
r.r]+,,sszst ,1,5ooodsi 1loholo u.ia,,ouán, . rlo1neulaa že chlanéna ls_ol]77a
odst, 5 písm, h)
s
v
soLr
adu
§
šioru u:;"u"á rúuira chránénýrni ž\,očjchyvcetné]gLich bLotopu
podle § 56
živočichú
dl,]hú
chrallénych
.akoáe, lr+llsez Sb. povclljjí Výjirnky Ze zákaz! L zllašlé
pripadě
lohotc
povahy.
V
obecné
řnoz ,áxnnu kra]ské úiady, á to-rozhodnutím nebo opaiřením
píostředi
životníno
odbol
kíaje,
Ji"áLz""or,l" záÁaru ie Óř]s]ušný Kraiský úřad Středočeského
a l3mědělství, se §:d]en,] zbolovs,(á
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Mapování !^ýskYtq n€topýrů

V

aleii Dobřichovice

závěrečná zpráVa

-

zo ČsoP NYctalU!
lalmlnová 2665, ]ob oo oraha lo
lnB. Da8m3r Zjeg]erov;,

Mtr, Helena JahelkoVá, Ph.D, M8r, Anná BláhoVá et
záři 2016

a].

úvod
cílem průzkumu bylo zjištěníaktuálního !^i,9kytu netopýrů ve strome.h určených k a,bolistickým
úpravám a kácéní podéi cyklostezky Vedoucí po levérn břeh! Berounky mezi Dobři.hovicemi
'
o§adou LaVičky {Černošíce-Mokropsy), celkeín jde o alej 62 stromů, převážně topojŮ kanadských,
z toho 49 stromů je v dočasnénebo trvalé 5píáVě mě§ta Dobřichovice, Plánuje 3e rykácení celé

aleje z bezpečnostnich důVodů,stáré stromy, ze]ména 5 dutinami, však čaJto poskytují úkr}ty ne]'en
pro ptáky, ale ipro netopýry,
Všichni n€topýři V ČR patři méz1 zvláště chlánéné druhy v katesolii silně nebo kíiticky ohrožený
díuh. Ze zákona Vyp|ÝVá nejen ochrana zviřat, ale také ochrana jeji.h úkřytů,
Aléj Dobřichovice na levém břehu BeroUnky]e st3nov;ště, ktclé Potenciálně poskytuje netopýrúm
Velkou nabídkU úkMŮ, velko! hUstotu lrmY2u a létovo! t.asu pro nélopýry. Pro netopýryie tudíŽ
Vý2ňamným krajinným prvkem, Řádný prů2kum \.ýskytU netopýrů se provádive &yřéch lermínechI
pář€nL v době
V době jarnich přeletů, v době mátéřskÝch kolonii, v době podzimních přelétů á
tě!ňě před 2imovánim,

Lokalizace

Černošjcká ale] se nacházina levém břehu Beřounky meziobcemi Dobřichovice a ósadou l,aviČky
v černošicich,Mokropsech, cyklostezka vede v bezprostředni blížkosti aleje. Část strornořadíje od
cyklostezky oddě{ena kamenným protizáplavo\/'ím cca metrovým rtupněm,

Metodika
tlon]toling $'skytu nétopýrů byl prováděn v období podžimníchpřelétů á páření v době od
25.8.2o16 do 9.9,2016 dle metodiky ČEsoN PrůzkJm aleje byl na žádost zadavatelo rozděléň do 3
etap: stromy č, 1-16, 17-28,42-62.
ultrazvukot"írn detektorem se n€provádi la deš!ě nebo v silnóm Větru. Při monitoringu
netopýrú j§me Využili čislováni stroňů pořízené při dendro]ogiakéň průzkumu,

Monitoring

5

1. VizUální obhlidka aleje se zaměřenim na zjištění poienciálnich úkrytůže]'ménaVe stromo\^ich
dutináah s pomocí dalekohledu,
2, Viruálni Večernísl€dováni Vybraných stromů, zejména s důřalem na \Mipované duiiny čijiné
potenciálni úkryty {nBpř. odchliplá kůra, praskliny). BYl 5ledován \^i,let jednotlivých zviřat se 5n.hoU
o co neipřesnějŠílokalízaci úkrytu za 50Uča§ného užjtíultrazvukového detektóru, pro zjištění
konkrétníhodluhu netopý.ú, s využitírh §ilné dohledávací baterky.
3, Véčerní5ledování s ultlažVukov,ím detekiorem, kdY byla 5ledoVána předevŠÍm lovécká aktivita
netopýrú v bezprostřední bliZkostimonitorovaných stromŮ jaž za tmy, 8yly pouŽity 2 typy detektorÚ:
Magentá 5 s héleíodynóVacím reŽirnern a Pettersson D240x V reŽimu Time Expan§ion s nahráVaČem
Zoom H2n, Nahrávky byly ryhodnoceny ! pío8ramu Bat sound. Tlaňsekty trvaly přibl;žně 120 minut
a 2ačína]ycca 40 minut před 2ápadern 5lunce. cí em sledování byio Zachwit ultrárvukové si8nály
netopýrů \,Yletujicích 2 úkrltu a co možná nejpřesněji lokaIizovat úkr!,t. sledovaly 5e malé skupinky
strornů nébo jédnotlivÉ§tromy tak, aby byly nepřetržitě pod kontroloU, lJ liniové \.ý§adby stromů
vždybyla slEdována předem určená !kupina stromůjednak od řeky,jednak 2e strany cyklostezky,
Detektor byl §měíován ná strofiY, žády k ře.e, Výsledky detektolingu byly zapsány podle čisél
5tromů,
Výskyt netopýrú V daném stromě byl považován ra proká?aný V případě|
a) objevení konkrétní dutiny, ze které zVířata Vyletovala
b) připady, kdY l bližénéUtčenéhomísta V koruně sirornu, nebo na kmeni Vylétlo 1 e vícézvíhi,

PokL]d netopýři lovili nad koruno! stlomu nebo V je ho b]ízkosLi, a]e nevylétali
Z koruny, byli
netopýřl žažnamenánj, aJ€ 5lronr ňeby] 07načeň jako úkry1,

tito

4,stromys prokázaným \./§kytern netopÝrů byly ožnařeny na kmeni sprejern sjluetou netopýra.
VýsledkYa di§kuze
1, etapa

V období od 25. 8. 2016 do 1, 9, 2016 byl proveden průžkumstromů č, 42-62.
Úkryt netopý.ů byl
opakovaně zjištěn Ve stromech č, 43 - netopýr p erkový
ndthu§l'i),
Ve
stromě č, 59
|Pipistrellus

-

n€topýr nejtnenší (PiplJťrc}lus pyqňoeusl.
Zjištěné úkrytY lze povežovát ža přechodné úkrYty.

2,etápa
V dcbě od 31, 8, 2016 do 5 9, 2016 byl proveden průzkum stromů č. 3-16, skupinY
Víc€ (3-7)
netopýrŮ nejmenšich (P/p istretlus pygmoeus| byly 7jištĚrjy Ve strom€ch č, 7 e
č. 10,
zjištěnéúkryty jrou VyužíVány níŽnarnnějšípřechodný úkryt pravděpodobně také k pá řen l,
3.etapa
V dobé od 6,9,2016 do 9,9.2016 byl ploveden při]zkUm stromů 17-28, Úkryt netopýrů
byl 2]ištěn Ve
5trorrě č. 18 a č,23 - netopýr n€jmenší (Piplsíre llus pygmoeus).
z.jlštěné úkryty íze považovat za přechodné úkíyty.

siromysúkrttynétopýrůbyly02načenysiluétounetopÝ.aIč_7,10,!a,23,43,59).
Přůzkum byl provedeh v době po rozpadu mat€řských kolonií, kdy se netopýři přemístujído
přechodných úkMú,kde lnůžedo.házet k pář€ní, Povětrnosinípodmínky
výiazné naáprůmérnÉ

-

teploty.
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Graf: Průběh teplot V Praze-Libušjv obdobi od 25_8,2016 do 9,9,2o16

ve siedovaných úsecich aJeje byla v době pozorování zaznamenáná nízká až střední
aktivita Iovícich
ňetopýrŮ {n. reraVÝ (Nyctalus noctula'), ,, nejr,erší (Pípistrellus pygmaeus}, n. paŘó\lÝ
|Pipistrellus
ndťhusjiL n. vodnl lMyotis doubentonii|, n. ýečelni lEptesicus sefutinls) a n. pestfÝ (Vespertilio

m|trinUJ)- průlet. Bylopakovaně zaznamenán průlei skupiny nelopýrů nejmenších (P/pl'Jťrel]u5
pygmoeus) směrem od Dobřichovií, Nebyl plokážán úkryt těahto Zviřat Ve sledovaném staómořadí,
Zvířata lovícínad řekou Berounkou nebyla 5|edována.
DopořOóení
Pro kácení á arbor;stické práce je Vu hledem k potvr2enémU Vý§kytu netopýrú třeba Vlastnit plátnou
\nlimku pío 2á5ah do biótopU a zásah do přřo2eného \^ývoje 2Vláště chráněných živočichú(§ 56) ze
7el(o1a , L4l1992 5b, na ochíanu přiody a krai ny.
DoporUčujeme arboristické práce provést co nejdříVe po plizkumu, z hledlska netopý.Ůje ob€cně
vhodné obdobi od ].0, zářído konce řúna a dřuhé Vhodné období je od 15, března dó 15. dUbna. ]e
Však třeba brát ohled ná VýkWy počasi. V tomto obdobíjsou netopýři nejvíce tolerantní vůii rUšení,
toho.očnímládata j§ou jiŽ odrostIá e zvÍřataj§óU aktíVni.

Netopýřižijící Ve stromech oblykle střídajiVíce úkrytů,íěkdy situovaných i blizko sébé,je tedy
žádoucipore.hat některé 5tromys potenciáln'mi úkryty, nebo aléspoň jejich torza.
s prokáZanýrni úkryty, dopor!čujeme, pokud je to možné,nekácet, ale provést Vhodným a
ooatrným zpŮsobem ořez, tak, abY úkrytY netopýrů zúsialy zachovány a řVÍřala nebyla přímo
oh.cžeňé na životě. (Podrobně popsáno v cepáková, E,, Hort, L, (2013)| NetopýřiV lesíchj
doporučenípro lesnjckou praxi, Ke stažéníVpdf ná

stromy

hatp://www.ceson.olďdocument/brožura_netopyri_V_lesiah.pdf

}.

Pro případ neočekáVanéhó nálezu netopýrů V prúběhu káeení nebo ořezu doporučujeme
přítomnost odbolníka chiropterolo8a, kteÝ zajisti pomoc pro netopýry (např, zo Č5oP Nyctaius},
Doporuču]e.ne na místo pokácených stromů přhodě blízkou ýisadbu novýah stlomů, Vhodných
dřevin půVodních odpovídajícíchďanovišti, výsadbu druhově pé§trou, se spoňem odpovídajicím
nárokům Vysa2oVaných dřevin,

Použitá Iiteíatula a podkl.dy:
zaměření topolú (mspká),
cepáková, É,, Hort, L, (2013)i Netopýři

V le§ích: dopoř!čenípro lesnickou praxi,
strnadóVá, V, (2o16)i NoVé řešení Zeleně na cyklostezce &rnoši€e - Radotín. lnformačnílist
periodický tisk úz€mně-spráVního celkU města Černošice,strána 7,

Monitoring netopýrŮ
Dotodokumentace
Vyúčtováníproiektu

V
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Ta]en,]rlk; Petr Harlr pl
He ena ,]ahe ková
á e,] Dobř]choV]ce

Váženípáno\é.
protože odjiždim na týden na dovo]enou, poýlám instrukce pro
přlpad nečočekávanéhoobjeveni netopýrLr v
upra,, Nejdůležirěj ši j e. hn;d z;v;lat. ka;Jli] pripaa se;eši individuálně.
|,]51" \.."i,.,..l"ri:tickrch
d e noone se oa oomlu\lt po teletonu Hlalně, abv objel,ení
netopýŇ netutla]i, nehod]ame prace
komplikovat l''.,,alá piitomnost odbornika chiropterjoga u p,iitáu p.o"i-n.ii
,rutná. pani Jahelková může
dolazit běhenr 15 minut

V\tištěnou zprá\lr spolu

s

fakturou posi]áme poštou

Doporučenípři neočekávanén objevení netopýrů ý průběhu kácení|

\íit k dispozici paplrovou klabici

s

vikem a hadlenr. ktelá po uzavřeni nen]á štěr,biny

Pokud netop\ii začnou \},lezat Z JutinV. pomocí hadru odchytit
a umistit do krabjce ZakŇt vikem. Možno
lez /\ lrala \ lož|| do Drod} ireho plrle a ., a,, azal

v miýech výsk}tu
skrz dutinu

dutin s netopÝry vést řez v pieclpokládaném zrlravém dře\,ě nad a pocl dutinou,
raději ne

stlom nebo část stlomu s obsazenou dlltinou neporco\aL ponechat lezet rn nrrstě.
možno piikríl v]etovÝ
otvor hadrem nebo plachtou Netopýři Večer sal;i mohou VyiéZt a
odlétnout.
Zraněná zviiata posbjtat a vložjt do krabice. nedovolit. ab1,odlezla

Kdykoliv ihned volat sos linku

731 523 599.

Helena Jahelkor,á (Všenoi]) - zavoIat 728 504 240. můžepiijet
a řešit na mistě

v

přjpadě nedostupnosti

p Jahelkové volat Davida Zltka (ČSoP zl,jieci

S pozdravem
Ing, Dagmar Zieglerová

Zo čsoP Nycta]us
Jasminová 266_§.

tel 7jt 52j 599
\&,\&1v

nvctalus cz

]

06 00 Praha l 0

záchrarrka) 771 t55 185

