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1. ÚVOD

 Projektová dokumentace byla vypracována na základ  objednávky Obce Nesovice. 
Zpracovatelem zakázky malého rozsahu se na základ  výb rového ízení stala projek ní firma 
Spole nost pro životní prost edí, spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32, zodpov dný 
projektant ÚSES Ing. Ludmila Bínová, CSc.  
 Cílem provád cího projektu je p ipravit následnou realizaci zatím nefunk ních 
skladebných ástí územního systému ekologické stability, a to biocenter a biokoridor  ÚSES 
na pozemcích o celkové rozloze 33 767 m2. Obec Nesovice bude žádat o dotaci na realizaci 
ÚSES z Opera ního programu životního prost edí, opat ení 6.3 Obnova krajinných struktur. 

1.1 Základní identifika ní údaje 

Název: Obnova krajinných struktur na k.ú. Nesovice – biocentrum Hliník, 
biokoridor LBK 1

Katastrální území: Nesovice 

Investor: Obec Nesovice, 683 33 Nesovice  

I O: 00292141  

Zastoupený: Vít zslav Reška – starosta obce 

Obecní ú ad: Obecní ú ad Nesovice, 683 33 Nesovice 

Obec s rozší enou p sobností:  M sto Bu ovice 

Kraj: Jihomoravský 

Zpracovatel: Spole nost pro životní prost edí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 
 telefon: 549256241, mobil: 721959496, e-mail: spzp@volny.cz 
Zodpov dný projektant: Ing. Ludmila Bínová, CSc. – autorizovaný projektant ÚSES KA 

Spolupráce: V ra Novotná 
 Roman Stan k 

Datum: zá í 2010 

Charakteristika: 

 Provád cí projekt na biocentrum Hliník a navazující ást biokoridoru na k.ú. Nesovice 
má p ipravit podmínky pro realizaci nefunk ního ÚSES. Biocentrum Hliník a biokoridor 
LBK 1 se budou zakládat na erozn  ohrožených svazích nad obcí Nesovice a osázeny budou 
také plochy po bývalé ciheln . Plán ÚSES je sou ástí schváleného územního plánu obce 
Nesovice (Ing. arch. Zden k Toman, 2004). Veškeré dot ené pozemky jsou ve vlastnictví 
Obce Nesovice, nebo jsou vlastník , kte í cht jí pozemky pro realizaci ÚSES prodat, a proto 
jsou majetkoprávn  vypo ádány. 
 Realizací biocenter a biokoridor  ÚSES dojde ke zvýšení ekologické stability území, 
posílení biodiverzity a také k obnov  estetické hodnoty krajiny. Ochrana ÚSES je podle 
zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny povinností všech vlastník  i uživatel
území. Realizace ÚSES pat í mezi opat ení ve ve ejném zájmu. Výsadbou autochtonních 
d evin v intenzivn  obhospoda ované zem d lské krajin  se zvýší biologická rozmanitost 
širšího území a zmírní se p edevším vodní eroze, která je na ešeném území zna ná. V návrhu 
Zásad územního rozvoje Jm kraje je biocentrum Hliník sou ástí regionálního biokoridoru. 
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1.2 Rozd lení na stavební objekty  

 Stavba je len na na dva stavební objekty (SO): 
SO 1 – Biocentrum Hliník 

p. . 1841/5, 1841/7, 1841/8, 1841/9, 1841/10, 1841/11, 1813/3, 1813/5, 1813/6, 
1813/7, 1813/8, 1813/9, 1840/6, 1840/8, 760/2, 760/8, 760/9, 760/12, 760/16, 760/17 

 vým ra:  25 602 m2

SO 2 – Lokální biokoridor LBK 1 
 p. . 807/1, 807/3, 807/4, 807/5 
 vým ra: 8 165 m2

2. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA LOKALITY  

2.1 Vymezení území, širší vztahy 

Rozloha k.ú Nesovice iní 1027 ha. Na katastru p evažuje zem d lská p da (704 ha) 
a z toho iní orná p da 634 ha. Charakter krajiny se výrazn  m ní od severu k jihu. Severní 
ást katastru je intenzivn  zem d lsky využívaná s nedostatkem trvalé vegetace a do jižní 
ásti zasahují lesy. 

Polní krajina na katastru má velmi nízký koeficient ekologické stability. Orná p da je 
len na do velkých blok  a také kolem obce jsou svažité, zem d lsky obhospoda ované, 

pozemky. Tyto pozemky jsou ohroženy p edevším vodní erozí. 
Vodní toky jsou regulovány nebo zatrubn ny a nejsou chrán ny proti splach m z polí. 

Tém  všechny skladebné ásti ÚSES ve st ední a severní ásti katastru jsou pouze vymezeny 
a nefunk ní. Budou se zakládat na zem d lských p dách. Biocentrum Hliník je sou ástí 
regionálního biokoridoru vymezeného v ZÚR Jm kraje.

2.2 Projednání zám ru s p íslušnými orgány státní správy 

Obec Nesovice – po izovatel ÚPD
 Obec Nesovice jako po izovatel územního plánu potvrzuje, že zám r je v souladu 
s platným územním plánem obce Nesovice (2004) i jeho zm nami . 1, 2 a 3. Kopie ÚP obce 
Nesovice je sou ástí p íloh. 

Odbor životního prost edí M Ú Bu ovice
 Pozemky dot ené zám rem nejsou PUPFL. ást pozemk  je sou ástí ZPF, a to druh 
pozemku sad nebo TTP. Na realizaci ÚSES se pozemky ze ZPF nevyjímají. Jedná se o erozn
ohrožené pozemky, kde výsadby d evin plní i protierozní funkci. Zám r byl p edb žn
projednán s orgánem ochrany p írody, který zám r doporu uje. Doporu ení orgánu ochrany 
p írody je povinnou sou ástí žádosti o dotace. 

Agentura ochrany p írody a krajiny R
 Zám r je pr b žn  konzultován a upravován v souladu s pravidly Opera ního 
programu životního prost edí, opat ení 6.3 Obnova krajinných struktur. Zám r byl 
prezentován p i terénním šet ení a byl p edb žn  doporu en. 

Stavební ú ad M Ú Bu ovice
 Stavební ú ad ve svém stanovisku potvrdil, že na realizaci ÚSES není pot ebné 
stavební povolení ani ohlášení stavby. Prvky ÚSES jsou v souladu s platnou ÚPD obce 
Nesovice. Vyjád ení stavebního ú adu je sou ástí dokladové ásti. 
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Krajský ú ad Jihomoravského kraje - OŽP
 Vyjád ení je sou ástí dokladové ásti. 

Obec Nesovice – orgán ochrany p írody
 Rozhodnutí o kácení d evin je uvedeno v dokladové ásti. 

2.3 Údaje o ochranných pásmech, dopravní a technické infrastruktu e 

 Dot ené pozemky nejsou sou ástí dopravní ani technické infrastruktury. 
 Ochranné pásmo lesa (50 m) do ešeného území nezasahuje. 

2.4 Dot ené pozemky, majetkoprávní vztahy 

 Rozloha ešeného území iní 33 767 m2. Jeho sou ástí jsou pozemky ve vlastnictví 
Obce Nesovice nebo vlastník , kte í uzav eli smlouvu o smlouv  budoucí, tj. o prodeji 
pozemk  po získání dotace. 

SEZNAM DOT ENÝCH POZEMK  PRO REALIZACI 

SO Pozemek 
p. . 

Vým ra 
(m2) íslo LV Druh pozemku Vlastník 

SO2 807/1 924 1 ostatní Obec Nesovice 
SO2 807/3 5253 1 sad Obec Nesovice 
SO2 807/4 1298 1 orná p da Obec Nesovice 
SO2 807/5 690 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1813/3 48 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1813/5 56 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1813/6 31 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1813/7 31 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1813/8 77 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1813/9 238 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1840/6 67  ostatní Sou ek 
SO1 1840/8 107 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 1841/5 2176 1 TTP Obec Nesovice 
SO1 1841/7 2336 1 TTP Obec Nesovice 
SO1 1841/8 1303 1 TTP Obec Nesovice 
SO1 1841/9 1180 1 TTP Obec Nesovice 
SO1 1841/10 2555 1 TTP Obec Nesovice 
SO1 1841/11 6586 1 TTP Obec Nesovice 
SO1 760/2 630 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 760/8 2174 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 760/9 3911 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 760/12 1905  ostatní Sou ek 
SO1 760/16 87 1 ostatní Obec Nesovice 
SO1 760/17 104 1 ostatní Obec Nesovice 

     33767  
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2.5 P írodní podmínky území 

P írodní podmínky vyjad ují charakteristiky typ  biochor. ešené území se nachází 
v Ždánicko-liten ickém bioregionu (3.1). Biochora 1PF Pahorkatiny na vápnitých (flyšových) 
pískovcích 1. vegeta ního stupn  zabírá svažitá území, kde se nachází lokalita. Na ni navazuje 
biochora 2BE Erodované plošiny na spraších 2. vegeta ního stupn . 

1PF  Pahorkatiny na vápnitých (flyšových) pískovcích 1. vegeta ního stupn            
Reliéf tvo í souvislá pahorkatina, asto však ojedin lé pahorky, vystupující nápadn ji 

z okolí. P evýšení svah  bývá 80 m až 150 m. Na pískovcích se drží výrazn  strm jší svahy, 
ojedin le vystupují malé skalky a kameny.  

Substrátem je jemnozrnný vápnitojílovitý rozpadavý flyšový pískovec ždánického 
souvrství. Pískovce obsahují jílovité b idlice, p esto jsou odoln jší a vysýchav jší než ostatní 
flyš. 

P dy jsou podle podílu jílovitých b idlic st ední leh í arenické ernozem  až kamenité 
pararendziny (na slepencích), na jílovit jším substrátu a pokryvech spraší jsou erodované 
karbonátové ernozem . V lesích jsou udávány luvizem , na jižních svazích pak hojn
pararendziny. P dy jsou p evážn  pís ito-hlinité, šedohn dé barvy a velmi prom nlivé 
hloubky. 

Klima je velmi teplé a suché (T4), z eteln  se odlišují svahy jižního a severního 
sektoru. Výrazné terénní hrany jsou ovliv ovány v try, díky vyvýšené poloze a strm jším 
svah m zde nejsou podmínky pro vznik výrazn jších teplotních inverzí, ale naopak pro teplé 
svahové zóny. 

Vegetace: V horních ástech svah  lze p edpokládat potenciální výskyt 
submediteránní šípákové doubravy ze svazu Quercion pubescenti-petraeae. I zde by asi 
ast jší byly d ínové doubravy (Corno-Quercetum). V tomto typu se nejhojn ji nacházejí naše 

nejteplomiln jší doubravy, a to mahalebkové (Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis). Na 
konkávních ástech svah  a na jejich úpatí na n  navazují panonské prvosenkové dubohab iny 
(Primulo veris-Carpinetum). V nelesní vegetaci mají význam porosty drnových stepí svazu 
Festucion valesiacae, jinde teplomilné trávníky svazu Bromion, lemy svazu Geranion 
sanguinei a teplomilné k oviny svazu Prunion spinosae, na ladech teplomilná vegetace svazu 
Dauco-Melilotion. 

P evažující skupiny typ  geobiocén  (v závorce je uvedeno % zastoupení): 
1BD1-2 (13),  1BD3 (43), 1BC3 (4),  2BD3x (34),  2BC3x (6). 

Cílové ekosystémy:   
P irozené: XDB – bazifilní xerotermní doubravy, SUH – su ové lesy s habrem;                                        
náhradní: XT – xerotermní trávníky, KR – p írodní a p irozené k oviny. 

2BE  Erodované plošiny na spraších 2. vegeta ního stupn          
Typický je reliéf s plošinami a údolními svahy rozrušenými stržovou erozí 

a izolovanými výstupy skalního podloží (ojedin le s nápadn jšími skalními útvary).  
Substrát tvo í spraše a sprašové hlíny s ostr vky deluviálních a deluviofluviálních hlín 

a s úzkými pásy fluviálních sediment  úzkých niv. Kontrastní prvky tvo í obnažený starší 
podklad tvo ený pleistocénními št rkopísky, neogenními jíly a písky, pestrou škálou 
permokarbonských sediment , ortorulami, pararulami, migmatity a amfibolity, žulami 
a granodiority. 

V p dním pokryvu dominují ernozem , které p echázejí sm rem do okrajových 
poloh v hn dozem . Na torzech teras se nacházejí leh í kambizem , na p edkvartérních 
výchozech typické, bohatší i kyselejší kambizem  a pararendziny. V nivách jsou fluvizem
a glejové fluvizem . 
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Klima je teplé (T2), p evážn  suché, s teplotními sumami za malé vegeta ní období 
2500 - 2800 °C. Pro plošiny je charakteristická zvýšená v trnost, pro vyšší svahové polohy 
a plošiny p íznivý režim minimálních teplot se sníženou náchylností k tvorb  lokálních 
inverzí. Údolní dna a úpatí trpí naopak náchylností k tvorbám lokálních inverzí. 

Vegetace: Dubohab iny jsou hercynské ernýšové (Melampyro nemorosi-
Carpinetum), které na sklonech jižního kvadrantu st ídají fragmenty teplomilných 
mochnových doubrav (Potentillo albae-Quercetum), na výstupech krystalinika teplomilných 
acidofilních b ekových doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum), p íp. p i východním okraji 
1.23 i kru inkových doubrav (Genisto pilosae-Quercetum). Nivy potok  náležejí v tšinou do 
st emchových jasenin (Pruno-Fraxinetum). Na odlesn ných místech se objevují acidofilní 
teplomilné trávníky svazu Bromion, na krystaliniku Koelerio-Phleion phleoidis, vzácn
i drnových stepí svazu Festucion valesiacae. 
 P evažující skupiny typ  geobiocén  (v závorce je uvedeno % zastoupení): 
2BD3x (85), 2BC3x (9), 2AB3x (2), 2BC5a (4).

Cílové ekosystémy:   
P irozené: XDSX – xerotermní doubravy, XDA – xerotermní acidofilní doubravy, HDH - 
dubohab iny,  LONO;   
náhradní: XT – xerotermní trávníky. 
  

2.6 Výb r vhodných druh

 Výb r vhodných druh  d evin pro výsadby vychází z p íslušných STG a byl zúžen na 
dv  stanovištní varianty, které se liší vegeta ním stupn m a hydrickým režimem stanovišt . 
Použity jsou výhradn  domácí tj. geograficky p vodní druhy d evin. 

1 BD 2-3 – 1. vegeta ní stupe
1 - stromy základní 
Acer campestre L.       javor babyka 
Carpinus betulus L.       habr obecný 
Prunus mahaleb L.       mahalebka 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL.    dub zimní 
Sorbus torminalis L.       je áb b ek 
2 - stromy dopl kové domácí 
Acer platanoides L.       javor mlé
Acer tataricum L.       javor tatarský 
Pyrus pyraster (L.),Burgsd.      hruše  polni ka  
Quercus pubescens WILLD.      dub pý itý 
Quercus robur L.       dub letní 
Sorbus aria (L.) Crantz.      je áb muk 
Tilia cordata MILL.       lípa malolistá 
Tilia platyphylla SCOP.      lípa velkolistá 
3 - k oviny 
Amelanchier ovalis MED.      muchovník vej itý  
Amygdalus nana L.       mandlo  nízká 
Cornus mas L.       d ín obecný 
Cornus sanguinea L.       svída obecná 
Corylus avellana L.       líska obecná 
Cotoneaster integerrimus MED.     skalník obecný 
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Cotoneaster melanocarpus LODD.     skalník erný 
Crataegus monogyna JACQ.      hloh jednosemenný 
Crataegus oxycantha L.      hloh obecný 
Ligustrum vulgare L.       pta í zob 
Lonicera xylosteum L.      zimolez obecný 
Prunus fruticosa PALL.      više  k ovitá  
Prunus spinosa L.       trnka 
Rhamnus catharticus L.      ešetlák po istivý 
Rosa canina L.       r že šípková 
Rosa pimpinellifolia L.      r že bedrníkolistá 
Staphylea pinnata L.       kloko  zpe ený  
Viburnum lantana L.       kalina tušalaj 
Viburnum opulus L.       kalina obecná 

2 BD 3 – 2. vegeta ní stupe
1 - stromy základní 
Acer platanoides L.                         javor mlé
Carpinus betulus L.                         habr obecný 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL.        dub zimní 
Sorbus torminalis L.                        je áb b ek 
Tilia cordata MILL.                         lípa malolistá 
Tilia platyphylla SCOP.                     lípa velkolistá 
2 - stromy dopl kové 
Acer campestre L.                           javor babyka 
Prunus avium L.                             t eše  pta í 
Quercus  robur L.                           dub letní 
Sorbus aria (L.) CRANZ.                     je áb muk 
3 - k oviny 
Cornus mas L.                               d ín obecný 
Cornus sanguinea L.                         svída obecná 
Corylus avellana L.                         líska obecná 
Crataegus monogyna JACQ.                    hloh jednosemenný 
Crataegus oxycantha L.                      hloh obecný 
Evonymus europaeus L.     brslen evropský 
Evonymus verrucosus SCOP.                  brslen bradavi natý 
Ligustrum vulgare L.                        pta í zob 
Lonicera xylosteum L.                       zimolez obecný 
Prunus spinosa L.                           trnka 
Rhamnus catharticus L.                      ešetlák po istivý 
Rosa canina L.                              r že šípková 

 Výb r vhodných druh  byl upraven po konzultaci s AOPK R a n které druhy d evin 
nebyly proto použity. Jedná se o je áb muk, više  k ovištní a mandlo  nízkou. 
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3. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKT

3.1 SO1 Biocentrum Hliník 
Vymezení biocentra v ÚP
 Pro biocentrum byl vymezen pozemek po bývalé ciheln  a erozn  ohrožené svahy nad 
obcí.  
 Biocentrum Hliník bude realizováno na t chto pozemcích p. . 1841/5, 1841/7, 1841/8, 
1841/9, 1841/10, 1841/11, 1813/3, 1813/5, 1813/6, 1813/7, 1813/8, 1813/9, 1840/6, 1840/8, 
760/2, 760/8, 760/9, 760/12, 760/16, 760/17 o celkové vým e 25 602  m2. 
Sou asný stav
 Pozemky jsou z ásti využívány jako TTP, z ásti jako orná nebo se jedná o ostatní 
plochy. Na ásti jsou pomístn  travinobylinná spole enstva, náletové ke e a ruderalizované 
plochy. ást lokality je porostlá t tinou k ovištní. 
Projektové ešení
 Biocentrum bylo rozd leno na dv  samostatné ásti. 
• ást . 1 plocha bývalé cihelny 

Jedná se o topograficky i stanovištn  složitý terén s podmínkami pozm n nými 
antropogenními vlivy. Objevují se zde prolákliny porostlé rákosem i plochy zcela zarostlé 
t tinou k ovištní. Výsadby budou realizovány jako v tší skupiny d evin po okrajích 
pozemku a menší skupiny uvnit  prostoru.  

• ást . 2 plocha na erozn  ohrožených svazích 
ady a skupiny strom  budou vysazovány po vrstevnicích a budou dopln ny výsadbou 

ke . erný úhor mezi sazenicemi bude mul ován slámou nebo št pkou. Mezi adí budou 
zatravn na. 

Výb r d evin
ást . 1 i 2 d eviny pro STG 1BD2-3 a STG 2B3  dle kapitoly 2.6, specifické druhy 

d evin na vlh ích ástech biocentra. 

3.2 SO2 Lokální biokoridor LBK 1 

Vymezení biokoridoru v ÚP
 Pro biokoridor byl vymezen pozemek prom nlivé ší e na svazích nad komunikací, a to 
v prostoru od posledních dom  v obci až po hranici katastru. Pozemky jsou p evážn  svažité. 
Pro biokoridor LBK 1 byly vymezeny pozemky p. . 807/1, 807/3, 807/4, 807/5 o celkové 
vým e 8 165 m2. 
Sou asný stav
 Svažitý pozemek je z ásti porostlý náletovými d evinami s výrazným zastoupením 
akát . U hranice katastru je plošina s ruderálním bylinným porostem a ornou p dou. Na 
horním okraji pozemku je pás orné p dy, který je op t ruderalizován.  
Projektové ešení

Na prudkých svazích u komunikace budou vykáceny akáty a dopln ny skupiny 
domácích druh  d evin. 

Okraj biokoridoru bude sm rem k orným p dám stabilizován dv ma adami ke
a strom . Na svazích budou vysázeny skupiny d evin, a to p edevším na plochách po 
vykácených akátech. Na plošin  (orné p dy) bude vysázena v tší skupina d evin. 
Výb r d evin
 D eviny pro STG 2BD3 dle kapitoly 2.6. Použity budou vzrostlejší stromy i odrostky. 
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4. FOTODOKUMENTACE SOU ASNÉHO STAVU 

 Fotodokumentace byla po ízena na podzim 2010 nebo také na ja e 2011.  

Obr. 1 Erozn  ohrožené svahy nad obcí, kde budou realizovány výsadby  

Obr. 2 Prostor bývalé cihelny s porosty t tiny k ovištní 
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Obr. 3 Prostor bývalé cihelny s porosty t tiny k ovištní 

Obr. 3 Pohled na lokalitu, kde bude situována ást biocentra Hliník 

Obr. 4 Erozn  ohrožené svahy nad obcí, kde budou realizovány výsadby 
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Obr. 5 Prostor biokoridoru s porosty akát

Obr.6 Orné p dy a ruderalizované plochy, kde bude realizován LBK 1 
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5. DOKLADOVÁ ÁST  

1. Vyjád ení odboru životního prost edí M stského ú adu Bu ovice  
2. Vyjád ení Stavebního ú adu M Ú Bu ovice  
3. Vyjád ení Krajského ú adu Jihomoravského kraje  
4. Rozhodnutí Obce Nesovice o povolení kácení d evin 



P ÍLOHY 

P íloha . 1  Katastrální mapa se zákresem SO 1 Biocentrum Hliník a SO 2 biokoridor LBK 1 

P íloha . 2  Kopie platného Územního plánu obce Nesovice se zákresem ÚSES 
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1. Informace o zadavateli 
 
1.1 Základní údaje 
 

Obchodní jméno:  Obec Nesovice 
Nesovice 305, 683 33 

Kontaktní osoba  Vítězslav Reška, starosta 
IČ:    00292141 
E-mail:    obec@nesovice.cz 

 
 
2. Informace o pořadateli 
 
2.1. Základní údaje 
 

Obchodní jméno:  BRNOINVEST, spol. s r.o. 
Vlhká 25 
602 00 Brno 
Ing. Jiří Foral, jednatel společnosti 

IČO:    60 69 64 60 
DIČ:    CZ  60 69 64 60 
Telefon:   +420 543 25 79 89 
Fax:    +420 543 25 79 84 
E-mail:    brnoinvest@brnoinvest.cz 

 
2.2. Obecná ustanovení o pořadateli 
 

Pořadatel zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku je pověřen zadavatelem na základě 
Mandátní smlouvy č. 01 0308/2012 ze dne 20. 11. 2012 

 
 
3. Předmět plnění 
 
3.1. Zakázka je zadávána v otevřeném řízení (OŘ) ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), v souladu s § 6 zákona. 
Hlavním předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (CPV 77000000-0, 71250000-5) 
na akci: 

 
„OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE 

 – BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1“ 
 

Projekt je financován ze zdrojů EU -  OPŽP  
číslo programu 6.3 (27V) | 11095636 | 115D122002047 | CZ.1.02/6.3.00/11.12217 | 16166037 

 
 
3.2. Předmět VZ je definován zadávací dokumentací (ZD). Předmětem plnění VZ jsou služby 

zahradnického charakteru vč. oplocenky, dodávky dřevin, keřů a zatravnění, zemědělských 
prací (příprava půdy pro sázení dřevin) a zeměměřičských prací. 
 

3.3. Jedná se o realizaci biokoridoru na místě zatím nefunkčních skladebných částí územního 
systému ekologické stability na erozně ohrožených svazích. 
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4. Obchodní podmínky 
 
4.1. Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
4.2. Další obchodní podmínky jsou stanoveny ve smlouvě, která je součástí elektronické části ZD. 
 
4.3. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 9.651.640,- Kč bez DPH. 
 
 
5. Technické podmínky 
 
5.1. Technické podmínky veřejné zakázky jsou obsaženy v projektové dokumentaci vypracované 

projektantem stavby: 
 

Ing. Ludmila Bínová, CSc 
Společnost pro životní prostředí 
Šeránkova 32 
616 00 Brno 
spzp@volny.cz  
tel. +420 549 256 241 
 
(dále jen projektová dokumentace). 
Tato projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace (dokumentová část). 

 
5.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné provedení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s realizací díla, jejichž provedení je pro řádné zhotovení 
díla nezbytné (např. zařízení terénu, bezpečnostní opatření, zajištění zvláštního 
užívání komunikace, zajištění dalších úkonů souvisejících se zhotovením díla apod.). 
Výše uvedené podmínky musí uchazeč zapracovat do své nabídky, a to jak 
do časového harmonogramu postupu prací, tak do své cenové nabídky. 
Pozdější požadavky věcné ani finanční nebudou zadavatelem akceptovány. 
Mimo tyto práce zahrnuje realizace díla i: 
- splnění podmínek vyplývajících z vyjádření veřejnoprávních orgánů nebo z jiných 
dokladů, 
- dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení stavby. 

 
 
5.2. Zadavatel sděluje, že popis standardů je vymezen projektovou dokumentací, případně 

úvodními ustanoveními Sborníku cen stavebních prací, vydaného firmou RTS, a. s., nebo 
úvodními ustanoveními Orientačních směrných cen, vydaných ÚRS Praha, a. s. 

 
5.3. V případě, že uchazeč nemá jistotu ve stanovení úrovně uvedených standardů, je povinen si 

vyjasnit všechna sporná místa, a to formou písemného dotazu adresovaného zástupci 
zadavatele – pořadateli zadávacího řízení. 

 
5.4. Pokud se v zadávací dokumentaci objevuje název výrobku, jedná se pouze o orientační údaj 

odkazující na kvalitativní požadavky zadavatele na tento typ výrobku, nikoliv tedy o požadavek 
tohoto konkrétního výrobku. 
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6. Varianty 
 
6.1. Zadavatel nepřipouští variantní zpracování. 
 
6.2. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 
 
 
7. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
7.1. Cenová nabídka bude zpracována do tabulky, která je součástí elektronické části zadávací 

dokumentace. 
 
7.2. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu 

se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez 
DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková 
cena včetně DPH. 

7.3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče, nezbytné k realizaci předmětu plnění 
VZ, včetně všech nákladů s  plněním VZ věcně souvisejících, je v ní zahrnuto i případné riziko 
cenových změn v průběhu realizace zakázky. 
Nabídková cena uvedená uchazečem je nejvýše přípustná, její překročení je možné pouze 
při zákonné úpravě výše sazby DPH a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, příp. 
za podmínek uvedených ve smlouvě. O této změně musí být sepsán dodatek ke smlouvě. 

 
 
8. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
 
8.1. Uchazeč předloží nabídku v rozsahu a formě uvedené na CD nosiči, který je součástí 

elektronické části zadávací dokumentace. Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny 
předělovými listy. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány průběžnou číselnou řadou 
počínající číslem 1. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů. Posledním listem 
nabídky musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce. 

 
8.2. Nabídka bude obsahovat veškeré doklady požadované zadavatelem. Informace a údaje 

uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky 
je každý dodavatel povinen respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování 
požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění podmínek s následkem vyloučení 
dodavatele z účasti ve výběrovém řízení. 

 
8.3. Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě, v českém jazyce. 
 
8.4. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta 

činí 90 kalendářních dní. 
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty resp. do dne doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení zadávacího řízení. 
Uchazeč do nabídky doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty. 
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8.5. Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy o dílo. Uchazeč závazně použije vzor smlouvy, 
který je součástí elektronické části zadávací dokumentace, a pouze doplní na vyznačených 
místech požadovanými údaji. 
 
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání nebo jinou 
osobou k tomu oprávněnou, příp. razítkem. Originál či úředně ověřená kopie tohoto 
oprávnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se 
tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím 
řízení. 

 
 
9. Způsob hodnocení 
 
9.1. Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. 
 
9.2. Hodnotící kriteria včetně % váhy jsou uvedena i v elektronické části zadávací dokumentace. 

Kriterium číslo 01:      Váha : 100 % 
Nabídková cena bez DPH 
(uvedená v celých Kč) 

 
9.3. Bližší popis stanovených hodnotících kritérií 

9.3.1. Nabídková cena bez DPH: jedná se o výslednou cenu za veškeré provedené práce, 
služby a dodávky, které definuje popis předmětu veřejné zakázky; hodnota bude 
uvedena v celých Kč; údaje uvedené v cenové nabídce musí být v souladu s údaji 
ve smlouvě o dílo. 
 

9.4. Metoda hodnocení 
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě porovnání cen uvedených v nabídkách 
jednotlivých uchazečů. Nejnižší nabídková cena bude posuzována jako nejlepší, nejvyšší 
nabídková cena pak jako nejhorší. 

 
 
10. Jiné požadavky 
 
10.1. Vybraný uchazeč je povinen dodržovat pravidla poskytovatele dotace. 
 
10.2. Zadavatel požaduje, v souladu s § 67 zákona, jistotu ve výši 193 tis. Kč. Jistotu poskytne 

uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky 
nebo pojištění záruky. Číslo účtu pro složení peněžní jistoty: č.ú. 4025731/0100, VS IČ 
uchazeče. 

 
 
11. Doba a místo plnění zakázky 
 
11.1. Zahájení doby plnění VZ se předpokládá: od května 2013. 
 
11.2. Ukončení doby plnění VZ se předpokládá: do října 2015. 
 
11.3. Místo plnění veřejné zakázky: Nesovice 
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12. Kvalifikační předpoklady 
 
12.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., § 53 odst. 1 

prokáže dodavatel dle § 53 odst. 3. 
 
12.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., § 54 prokáže 

dodavatel, který předloží: 
 
dle § 54 dle písm. a): kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, (doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů). 
 
dle § 54 dle písm. b): kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (ŽO v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ). 

 
12.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., § 56 prokáže 

dodavatel, který předloží: 
 
dle § 56 odst. (2), písm. a): Čestné prohlášení se seznamem významných služeb 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí  
přílohou tohoto seznamu musí být 
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli, nebo 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 
- min. 4 zakázky obdobného charakteru (např. výsadba a péče o zeleň, z čehož min. 
2 zakázky realizace prvků ÚSES - biokoridor, biocentrum, interakční prvek) v hodnotě min. 
5 mil. Kč bez DPH/ zakázka 
 
dle § 56 odst. (2), písm. e) Kopii osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných 
za poskytování příslušných služeb – v realizačním týmu musí být min. 1 osoba VŠ vzdělání, 
v oblasti zahradnictví praxe nejméně 5 let a 1 osoba SŠ vzdělání, v oblasti zahradnictví praxe 
min. 5 let. 
 
dle § 56 odst. (2), písm. g) Čestné prohlášení s přehledem průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za 
poslední 3 roky – min. 5 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru každý rok. 
 
dle § 56 odst. (2), písm. f) Čestné prohlášení o opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky – čestné prohlášení o užívání ekologických 
provozních náplní v užité technice a smlouva či prohlášení odlišného subjektu, ze kterého 
vyplývá, že uchazeč má zajištěnou ekologickou likvidaci či alespoň zpětný odběr provozních 
náplní. 

  
12.4. Splnění plného rozsahu kvalifikace dle zákona 137/2006 Sb., § 50 prokáže dodavatel, který 

dále předloží: 
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 
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12.5. dle § 59, odst. 6) písm. a) až c) musí doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci 
obsahovat název dokladu, jméno osoby, která doklad vyhotovila a datum vyhotovení 
dokladu. 

 
 
13. Další předpoklady 
 
13.1. V případě, že nabídku předloží více právnických osob společně, musí být doložen v žádosti 

originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o sdružení (či obdobné smlouvy) orazítkovaný a 
podepsaný oprávněnými osobami, vymezující jejich vzájemný vztah. 
Ve smlouvě musí být obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni 
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 
Pro účely zadávacího řízení bude v žádosti jakožto kontaktní osoba stanovena jedna 
z právnických osob podávajících žádost společně. 

 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. 
b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

 
 
13.2. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je 
v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit  

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 
1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 
subdodavatelem a  
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 
a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 
odst. 1 písm. b) až d). 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
§ 54 písm. a).  
 
V tomto případě bude v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy 
o smlouvě budoucí se subdodavatelem (či obdobné smlouvy), orazítkovaný a podepsaný 
oprávněnými osobami, vymezující jejich vzájemný vztah. 

 
13.3. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat 

kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli 
písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému 
zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit, nebo může 
zmeškání lhůty prominout. Dodavatel musí předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 
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13.4. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
podá nabídku a současně je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí. 
Dodavatel, který nepodal samostatně či společně s dalšími dodavateli nabídku v zadávacím 
řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 

 
 
14. Náklady zadávacího řízení 
 
14.1. Náklady, spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady při 

zadání veřejné zakázky, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč. 
 
14.2. Uchazeč hradí i nezbytné náklady za zadávací dokumentaci, vydanou uchazeči dle zákona 

na základě jeho písemné žádosti.  
 
15. Termín a místo prohlídky místa plnění, dodatečné informace 
 
15.1. Prohlídka místa plnění se nekoná, místo plnění je volně přístupné. 
 
15.2. Žádost o případné dodatečné informace musí uchazeč v písemné formě doručit společnosti: 

 BRNOINVEST, spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno (jana.janouskova@brnoinvest.cz) 
Dodatečné informace budou řešeny dle § 49 zákona. 

 
 
16. Místo a lhůta pro podání nabídek, termín a místo otevírání obálek 
 
16.1. Místem pro podání nabídek je sekretariát společnosti: 

BRNOINVEST, spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno, 2. patro, v době od 9:00 do 11:00 hod. 
(jindy po domluvě - tel.:+420 543 257 989, e-mail: jana.janouskova@brnoinvest.cz). 

 
16.2. Lhůta pro podání nabídek končí: 26. 04. 2013 do 10:00 hodin. 
 
16.3. Obálky s nabídkami musí být řádně uzavřeny, označeny textem: „OBNOVA KRAJINNÝCH 

STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE  – BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1“, nápisem 
„NABÍDKA - NEOTVÍRAT“ a zpáteční adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení 
podle § 71 odst. 6 nebo 7. 

 
16.4. Přijaté nabídky se nebudou uchazečům vracet. 
 
16.5. Otevírání obálek provede hodnotící komise dne 26. 04. 2013 v 10:00 hodin v sídle společnosti  

BRNOINVEST, spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno, 2. patro 
 
16.6. Otevírání obálek se mohou účastnit uchazeči (osoby oprávněné za uchazeče jednat nebo 

osoby, které doloží písemné zmocnění), jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání 
nabídek a zaměstnanci společnosti BRNOINVEST, spol. s r.o. 

 
16.7. Při otevírání obálek budou zveřejněny zákonem stanovené údaje. 
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17. Zadávací dokumentace 
 
17.1. Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů a požadavků nezbytných 

pro zpracování nabídky. Pro tuto veřejnou zakázku zadávací dokumentace zahrnuje: 
 

17.1.1 I. Textovou část zadávací dokumentace, jejíž součástí jsou informace o veřejné 
zakázce a zadávacím řízení. 

17.1.2. II: Elektronickou část zadávací dokumentace, jejíž součástí je CD s požadovaným 
obsahem nabídky, návrhem smlouvy a výkazem výměr. 

17.1.3. III: Dokumentovou část zadávací dokumentace, která obsahuje projektovou 
dokumentaci v listinné podobě. 

 
17.2. Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní Zadávací 

dokumentací, upozornit na její případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před 
podáním nabídky případné nejasnosti dle § 49 zákona. 

 
17.3. Otázky související s technickým procesem zadání či podáním nabídky na veřejnou zakázku 

adresujte společnosti: 
BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno. 

 
 
18. Obsah a forma nabídky 
 
18.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána statutárními 

zástupci uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, 
(originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí 
nabídky uchazeče), příp. opatřena razítkem uchazeče. 

 
18.2. Nabídka bude podána v jednom listinném vyhotovení. 
 
18.3. Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a v souladu se 

zákonem viz. bod 16.3. 
 
18.4. Požadovaný obsah nabídky je uveden v elektronické části zadávací dokumentace. 

Nabídka bude zpracována podle požadovaného obsahu nabídky (bude obsahovat kapitoly: 
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L a M). 

 
18.5. A - Identifikační údaje 

Bude kompletně vyplněna příslušná tabulka a příp. opatřena razítkem a podpisem osoby 
oprávněné za zadavatele jednat. 
U nabídky podané více osobami (nebo v případě subdodavatele), bude odkaz na kapitolu L, 
ve které bude doložen originál smlouvy, orazítkovaný a podepsaný oprávněnými osobami, 
vymezující jejich vzájemný vztah. 

 
18.6. B - Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona 
 
18.7. C - Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona 
 
18.8. D – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 
 
18.9. E - Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona 
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18.10. F - Cenová nabídka 
Bude zpracována v členění a rozsahu uvedeném v elektronické části ZD. 
Celková nabídková cena bez DPH bude shodná s údajem v kapitole - Hodnotící kriteria 
pro zadání VZ a ve smlouvě. 
Položkové rozpočty budou zpracovány v členění a rozsahu podle výkazů výměr (viz 
elektronická část zadávací dokumentace) a budou obsahovat cenu bez DPH. 

 
18.11. G - Prohlášení uchazeče o ceně 

Bude uvedeno prohlášení dle bodu 7.3. 
-  

18.12 H – Harmonogram 
Uchazeč zpracuje předpokládaný časový průběh VZ formou řádkového harmonogramu 
v členění v kalendářních dnech bez uvedení konkrétních dat zahájení a ukončení. 
Harmonogram průběhu prací bude součástí smlouvy o dílo a celková doba plnění bude 
shodná s údajem uvedeným ve smlouvě o dílo. 

 
18.13. I - Záruční podmínky – NEDOKLÁDÁ SE SAMOSTATNĚ 

jsou součásti návrhu smlouvy. 
 
18.14. J - Návrh smlouvy 

Návrh smlouvy musí být opatřen podpisem statutárního zástupce uchazeče nebo jinou osobou 
k tomu oprávněnou (originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém 
případě součástí nabídky uchazeče), příp. razítkem. Předložení nepodepsaného návrhu 
smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. 

 
18.15. K - Hodnotící kriteria 

Bude kompletně vyplněna příslušná tabulka a to v předepsaných jednotkách. 
Zkontrolována bude vazba na ostatní kapitoly. 
Bude-li zde uvedena odlišné nabídková cena oproti nabídkové ceně uvedené ve smlouvě 
o dílo, bude jako nabídková cena hodnocena cena uvedená ve smlouvě o dílo. 

 
18.16. L - Další předpoklady 

U nabídky podané více osobami nebo má-li uchazeč v úmyslu zadat část plnění 
subdodavateli, bude doložen originál smlouvy, orazítkovaný a podepsaný oprávněnými 
osobami, vymezující jejich vzájemný vztah. 
Součástí nabídky je i doložená jistota. 
Dle § 68 zákona, odst.(3), součástí nabídky musí být rovněž 
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele, 
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 

18.17. M – Čestné prohlášení o nabídce 
Uchazeč v nabídce doloží čestné prohlášení o počtu listů nabídky a o vázanosti obsahem 
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče či za uchazeče. 
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19. Uzavření smlouvy 
 
19.1. Zadavatel vyzve k uzavření smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
19.2. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bude vybraný uchazeč osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
 
20. Změny a zrušení zadávacího řízení 
 
20.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, popř. upřesnit zadávací podmínky. 
 
20.2. Zadavatel může zadávací řízení zrušit bez náhrady v souladu s § 84 zákona nebo v případě 

nepřidělení dotace. 
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A Identifikační údaje 
 
 
 
Veřejná zakázka: 
 

„OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE 
 – BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1“ 

 
 
Uchazeč: 
 
Název a právní forma 
 

 

Sídlo 
 
 

 
 
 

IČ  
DIČ CZ   
Telefon +420  
Fax +420 
E-mail  
 
Kontaktní osoba: 
 
Titul, jméno, příjmení  
Telefon +420 
Fax +420 
Mobil +420 
E-mail  
 
 
 
Oprávněná osoba za uchazeče jednat: 
 
Titul, jméno, příjmení  
Funkce  
Telefon +420 
Fax +420 
Mobil +420 
E-mail  
 
 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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B Základní kvalifikační předpoklady: 
§ 53 zákona 137/2006 Sb. 

 
Dle § 53 odst. 3) dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle odstavců 1 a 2 předložením 

a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů (odstavec 1 písm. a) a b)) 
b) Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 

čestného prohlášení (odstavec 1 písm. f)) 
c) Potvrzení příslušného orgánu či instituce (odstavec 1 písm. h)) 
d) Čestného prohlášení (odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)) 

 
ad § 53 odst. 1) a), b) jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky 
 
 
dle § 59, odst.6) písm. a) až c) musí doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci 
obsahovat název dokladu, jméno osoby, která doklad vyhotovila a datum 
vyhotovení dokladu 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona 
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) 
 
Četně tímto prohlašuji, že jsem uchazeč: 
 
 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 
 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
 
e) který není v likvidaci 
 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů 
 
je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby. 
 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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C Profesní kvalifikační předpoklady: 
§ 54 zákona 137/2006 Sb. 

 
písm. a) – kopie výpisu z obchodního rejstříku 
 
písm. b) - kopie ŽO  
 
dle § 59, odst.6) písm. a) až c) musí doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci 
obsahovat název dokladu, jméno osoby, která doklad vyhotovila a datum 
vyhotovení dokladu  
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D Čestné prohlášení o ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 
 
 
 
Čestně tímto prohlašuji, že jsem uchazeč ekonomicky a finančně způsobilý 
splnit veřejnou zakázku 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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E Technické kvalifikační předpoklady: 
§ 56 zákona 137/2006 Sb. 

 
odst. (2), písm. a) seznam služeb + kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění 
zakázek 
Uchazeč ke každému osvědčení vyplní tabulku seznamu dokladů (viz. níže). 
- min. 4 zakázky obdobného charakteru (např. výsadba a péče o zeleň, z čehož min. 
2 zakázky realizace prvků ÚSES – biokoridor, biocentrum, interakční prvek) 
v hodnotě min. 5 mil. Kč bez DPH/ zakázka 
 
dle § 56 odst. (2), písm. e) kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci  
v realizačním týmu musí být min. 1 osoba VŠ vzdělání, v oblasti zahradnictví praxe 
nejméně 5 let a 1 osoba SŠ vzdělání, v oblasti zahradnictví praxe min. 5 let. 

 
dle § 56 odst. (2), písm. g) čestné prohlášení s přehledem průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení za poslední 3 roky 

 
dle § 56 odst. (2), písm. f) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky – čestné prohlášení o užívání ekologických 
provozních náplní v užité technice a smlouva či prohlášení odlišného subjektu, ze 
kterého vyplývá, že uchazeč má zajištěnou ekologickou likvidaci či alespoň zpětný 
odběr provozních náplní. 

 
dle § 59, odst.6) písm. a) až c) musí doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci 
obsahovat název dokladu, jméno osoby, která doklad vyhotovila a datum 
vyhotovení dokladu 
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dle § 56 odst. (2), písm. e) 
 

OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACI REALIZAČNÍHO TÝMU 
Vedoucí realizačního týmu 

Požadovaný údaj Naplnění požadovaného údaje 
Titul, jméno, příjmení  
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Rok ukončení 
Název školy: 
Fakulta: 
Obor: 
Autorizace: 

 

Délka praxe celkem:  
Délka odborné praxe: 
v pozici: 

 

Současný zaměstnavatel  
(včetně údaje od – do) 

 

Předchozí zaměstnavatelé 
(včetně údaje od – do) 

 

Reference - název: 
Termín: 
 
Finanční objem: 
Stručný popis referenční služby 

Zadavatel nepožaduje 

Reference - název: 
Termín: 
 
Finanční objem: 
Stručný popis referenční služby 

Zadavatel nepožaduje 

 
 
Vedoucí realizačního týmu: 
 
 
 
V ......... dne ..........     …………………………………… 

Podpis  
 
 
Uchazeč: 
 
 
 
V ......... dne ..........     …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
 
Přílohy:  
  Kopie vysokoškolského diplomu 
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dle § 56 odst. (2), písm. e) 
 

OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACI REALIZAČNÍHO TÝMU 
člen realizačního týmu 

Požadovaný údaj Naplnění požadovaného údaje 
Titul, jméno, příjmení  
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Rok ukončení 
Název školy: 
Fakulta: 
Obor: 
Autorizace: 

 

Délka praxe celkem:  
Délka odborné praxe: 
v pozici: 

 

Současný zaměstnavatel  
(včetně údaje od – do) 

 

Předchozí zaměstnavatelé 
(včetně údaje od – do) 

 

Reference - název: 
Termín: 
 
Finanční objem: 
Stručný popis referenční služby 

Zadavatel nepožaduje 

Reference - název: 
Termín: 
 
Finanční objem: 
Stručný popis referenční služby 

Zadavatel nepožaduje 

 
 
Člen realizačního týmu: 
 
 
 
V ......... dne ..........     …………………………………… 

Podpis  
 
 
Uchazeč: 
 
 
 
V ......... dne ..........     …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
 
Přílohy:  
  Kopie středoškolského diplomu 
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Seznam dokladů dle v nabídce doložených  
osvědčení objednatelů o řádném plnění, 

technické kvalifikační předpoklady  
pro posouzení kvalifikace dle § 59, odst. (6) 

 
Název uchazeče: 
Adresa uchazeče: 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
Daňové identifikační číslo: 

 

 
Osvědčení č.1 
a) Název dokladu: 
 
b) Označení osoby, která doklad vyhotovila: 
 
c) Datum vyhotovení: 
 
d) Označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem: 
 
e) Identifikač. údaje subdodavatele:  
 
Název a datum uzavření smlouvy se subdodavatelem:  
 
 
 
 
 
Osvědčení č.2 
a) Název dokladu: 
 
b) Označení osoby, která doklad vyhotovila: 
 
c) Datum vyhotovení: 
 
d) Označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem: 
 
e) Identifikač. údaje subdodavatele:  
 
Název a datum uzavření smlouvy se subdodavatelem:  
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Osvědčení č.3 
a) Název dokladu: 
 
b) Označení osoby, která doklad vyhotovila: 
 
c) Datum vyhotovení: 
 
d) Označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem: 
 
e) Identifikač. údaje subdodavatele:  
 
Název a datum uzavření smlouvy se subdodavatelem:  
 
 
 
 
 
 
Osvědčení č.4 
a) Název dokladu: 
 
b) Označení osoby, která doklad vyhotovila: 
 
c) Datum vyhotovení: 
 
d) Označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem: 
 
e) Identifikač. údaje subdodavatele:  
 
Název a datum uzavření smlouvy se subdodavatelem:  
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F Cenová nabídka 
 
Uchazeč prohlašuje, že údaje uvedené v této tabulce jsou v souladu s údaji v tabulce 
hodnotící kriteria a s údaji ve smlouvě. 
 
Specifikace nabídkové ceny 
 

Ukazatel Hodnota 
Nabídková cena bez DPH 
uvedená v celých Kč 

,- Kč 

DPH 
uvedená v Kč 

,- Kč 

Celková nabídková cena s DPH 
uvedená v celých Kč 

,- Kč 

 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
 
Příloha: výkaz výměr 
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G Prohlášení uchazeče o ceně 
 
 
 
Uchazeč vydává následující Čestné prohlášení: 
 

- nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče, nezbytné k realizaci 
předmětu plnění VZ, včetně všech nákladů s  plněním VZ věcně souvisejících. 
 - a je v ní zahrnuto i případné riziko cenových změn v průběhu realizace 
zakázky. 
- nabídková cena uvedená uchazečem je nejvýše přípustná, její překročení je 
možné pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH a to od data účinnosti 
takové zákonné úpravy, příp. za podmínek uvedených ve smlouvě. O této 
změně musí být sepsán dodatek ke smlouvě. 

 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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H Harmonogram 
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J Návrh smlouvy 
 



BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno 
tel.:+420 543 25 79 89, fax:+420 543 25 79 84, E-mail: brnoinvest@brnoinvest.cz 

K Hodnotící kriteria pro zadání VZ 
 
 

Hodnotící kriterium Hodnota Váha 
Nabídková cena bez DPH 
uvedená v celých Kč 

,- Kč 100 % 

 
 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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L Další předpoklady pro plnění VZ 
 
Jistota 
Smlouva o sdružení 
Smlouva se subdodavatelem 
Prohlášení uchazeče o subdodavatelích 
Seznam a prohlášení dle § 68 zákona, odst.(3) 
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Prohlášení uchazeče o subdodavatelích 
 
 
Identifikační údaje subdodavatele 
prostřednictvím něhož uchazeč prokazuje část kvalifikace 

% vymezení plnění zakázky 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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Seznam a prohlášení dle § 68 zákona, odst.(3) 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele: 
 
 
xxxxxxxxxx 
 
 
b) aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základného kapitálu, vytvořený ve lhůtě pro podání nabídek (má-li uchazeč 
formu akciové společnosti): 
 
 
xxxxxxxxxx 
 
 
 
c) uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
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M Čestné prohlášení o nabídce 
 
 
Uchazeč vydává následující Čestné prohlášení: 
 

- nabídka obsahuje celkem .......... listů. 
- uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

 
 
 
 
 
 
V ......... dne ..........      …………………………………… 

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče 
 
 



















Číslo smlouvy objednatele:   Číslo smlouvy zhotovitele:   
          
   
 

Návrh     S M L O U V Y    O    D Í L O   
 

uzavřená 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

  
 

mezi smluvními stranami 
 
 
Objednatel: OBEC NESOVICE  

                                                       

zastoupená : Vítězslavem Reškou, starostou obce                 

Adresa: Nesovice 305, 683 33 Nesovice        

Tel. /fax  517 367 218 / 517 367 146      

E-mail: obec@nesovice.cz                                                                  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Vyškov     

Číslo účtu: 4025-731/0100      

IČ:  00292141                                                                   

DIČ:                                                                     

(dále jen objednatel) 
 
 
 
 
Zhotovitel:      
                       
Sídlo:  
zastoupený:                                                            
v technických záležitostech je oprávněn jednat:     
Tel./Fax:                                                                 
E-mail:  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
IČ:   
DIČ:   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  ……………………, oddíl ……….., vložka 
………………… 
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Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla s názvem „OBNOVA 
KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE  – BIOCENTRUM HLINÍK, 
BIOKORIDOR LBK 1“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 
Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne …………. 
 
 

 
Čl. II. 

Rozsah předmětu smlouvy 
 

1. Identifikační údaje stavby: 
 
 Název stavby: OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE  – 

BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1“   
 Místo stavby: Nesovice    
   
2. Rozsah  předmětu smlouvy - díla: 
 
2.1. Provedením díla se rozumí  úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 
 

       
2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované  Ing. Ludmilou Bínovou, CSc, a 

dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínky). 
 
2.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se 

k realizaci díla. 
 
2.4. Mimo vlastní provedení služeb je součástí realizace díla dále zejména, nikoliv však výlučně: 
 

2.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla 

2.4.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
2.4.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
2.4.4. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům díla za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení díla, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku) 

 
 

Čl. III. 
Termíny plnění 

 
 

1. Termín zahájení prací: březen 2013      
Předání místa realizace:březen 2013      

      Termín ukončení prací: říjen  2015    
 (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): říjen 2015 
   
2. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 2 týdnů po sjednaném termínu 

zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
 
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 
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Čl. IV. 
Splnění díla 

 
1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek: 
 
1.1.  Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě 

dle této smlouvy. 
1.2.  Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele 

a zhotovitele. 
1.3.  Předání následujících dokladů objednateli: 

 
1.3.1. deník evidence provedených prací 
1.3.2. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem 
1.3.3. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání 

a převzetí díla 
1.3.4. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí díla 
 

 
Čl. V. 

Cena za dílo  
 
1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 

smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, 
 

 
Celková cena díla bez DPH               Kč 
DPH 20%                                             Kč   
Celková cena vč. DPH                       Kč 
 
 

2. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do 
řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla 
v rozsahu čl. II. smlouvy. 

 
3. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla 

dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle 
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
4. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených 

v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena 
díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější 

námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán 
zřetel. 

 
 

Čl. VI. 
Změny díla – dodatečné práce 

 
1. Veškeré služby, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je 

součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce. 
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2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. 
Zadání dodatečné služby musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně 

objednatele upozornit. 
 
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 

sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta 
pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění 
zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady 
projektové dokumentace. 

 
 
 

Čl. VII. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.  
 
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových 

dokladů (faktur), jež budou vystavovány na základě zjišťovacích protokolů sepisovaných mezi 
objednatelem, zhotovitelem a technickým (autorským) dozorem. Faktura na konci kalendářního 
roku bude objednateli předána nejpozději do 20.11.v daném roce, aby bylo možno zajistit 
průběžné financování akce z prostředků dotace poskytnuté SFŽP a bude obsahovat cenu za 
práce skutečně provedené. Délka splatnosti faktury je 60 dnů ode dne vystavení. Fakturu je 
zhotovitel povinen odeslat doporučeně poštou nejpozději do tří pracovních dnů od data vystavení. 
Dojde-li k pozdějšímu odeslání faktury, je objednatel povinen uhradit fakturu do 60 dnů od 
prokazatelného doručení. 

  
3. Faktury budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového 

dokladu.  
 
4. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami.  
 
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené 
faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

 
6. Objednatel je oprávněn pozastavit kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a 

nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním 
povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 
subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) 
zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k 
pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného 
neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) 
v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči 
zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

 
 

 
Čl. VIII. 

Předání díla a záruční lhůta 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV. 
odst. 1. 3 bodech  1.3.1. až 1.3.4. 
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2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle 
předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
3. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na 
vegetačních podmínkách.  

 
4. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN (zejm. ČSN DIN 18 915 až 

18 920), atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 
 
5. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne splnění díla , tj. po 

odstranění vad a nedodělků.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 
a norem. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu záruční lhůty bude zachována kvalita, rozsah a 
specifikace druhové skladby výsadby dle projektové dokumentace.  
Vysazená zeleň bude zapěstována tak, aby tvořila funkční celek, rostliny budou v dobrém 
zdravotním stavu, vitální, nezaplevelené, s kůly u stromů a funkčními úvazky. Travní plochy budou 
tvořit souvislý pokryv. 

       Během záruční doby budou vyměňovány poškozené, uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny 
kvalitní, stejného druhu, velikosti a v dobrém zdravotním stavu. 

 
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady 

odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby 
jejich odstranění.  

 
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila 

další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. 
§ 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.  

 
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů 

po obdržení reklamace. 
 
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 

smluvních stran. 
 

11. Zhotovitel se zavazuje při založení výsadby dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených k realizaci díla dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při 
kontrolním zaměření díla bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že 
se dílo nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zabraných pozemků a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím 
osobám tímto vzniknou. 

 
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 

neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
 

13. Vzhledem k tomu, že předmětem dodávky jsou živé organismy, je podmínkou uznání případné 
reklamace zhotovitelem, zabezpečení pravidelné údržby o provedené výsadby po celou dobu 
záruky objednatelem.  Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli doporučený a smluvně 
nezávazný návod na způsob údržby díla, který bude součástí předávacího protokolu.  

 
 

Čl. IX.  
Smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH  za každý den 

prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.  
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2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý den prodlení. 

 
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit. 

 
 

5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní 
povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

 
6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 
nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na 
možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

 
 

Čl. X. 
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude 

proveden zápis. 
 
2. Technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění 

realizace díla (výsadby) a provádět zápisy do stavebního deníku. 
 
 
 

Čl. XI. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel musí vést deník evidence provedených prací v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do 

deníku  evidence provedených prací se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje na plochách určených k výsadbě: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, 

požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní 
požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat 
za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.  
 
4. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených 
prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

 
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod realizace 

výsadeb a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo určené místo realizace. 
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6. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 
vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 
7. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

 
8. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a realizaci díla v souladu s ustanovením zákona č. 

309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  
 

9. Od doby převzetí pozemků určených k výsadbě až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 
upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti výsadby 
uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým 
zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou 
sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a 
to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do 
ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

 
 
 
 

Čl. XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 15 dnů, nebo je bude provádět 
nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

 
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

 b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
▪ prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 15 dnů, 
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů,  
▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů, 
▪ kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.   

 
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
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V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou. 

 
6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit pozemky určené k výsadbě a vyklidit 

pracoviště výsadby nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
7. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 

ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě. 

 
Čl XIII. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího 
řízení. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 
a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 

věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní 
důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

 
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky. 
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Čl. XIV. 
Ostatní ustanovení 

 
1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku. 
 
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma 
stranami. 

 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. 
 
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

 nabídce zhotovitele ze dne ……………. 
 schválené projektové dokumentaci 

 
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 
 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 

nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; 
a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním 
ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 

 
Čl. XV.

Doložka o projednání orgány obce 
 

1.    Tato smlouva byla schválena usnesením č. ….. na zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, 
konaného  dne ……. 

 
 
 
V   dne:          V    dne  
 
 
Za objednatele:                              Za zhotovitele: 



SPOLE NOST PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, SPOL. S R.O. 
Šeránkova 32, 616 00  Brno, tel. 549256241, e-mail: spzp@volny.cz 

SO 1 Biocentrum Hliník 

(OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE – 
BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1) 

PR VODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Zodpov dný projektant: Ing. Ludmila BÍNOVÁ, CSc.
    autorizovaný projektant ÚSES KA 

BRNO, ZÁ Í 2010 



SO 1 – Biocentrum Hliník – pr vodní a technická zpráva 
Zpracovala: Ing. Ludmila Bínová, CSc. 

2

O B S A H
PR VODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA  strana 

1. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNK NÍHO A TECHNICKÉHO 
EŠENÍ 3 

1.1 Základní identifika ní údaje 3 
1.2 Sou asný stav a vymezení biocentra Hliník 3 
1.3 Funk ní ešení vegeta ních úprav 4 
1.4 Technické ešení vegeta ních úprav 4 
2. P ÍPRAVNÉ PRÁCE 4 
2.1 Technologie likvidace porost  t tiny k ovištní 4 
3. TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETA NÍCH ÚPRAV 5 
3.1 P íprava p dy p ed výsadbou 5 
3.2 Technologie zakládání výsadeb 5 
3.3 Zakládání travnatých ploch 10 
4. ÚDRŽBA VEGETA NÍCH ÚPRAV 10 
4.1 Údržba ploch d evin 10 
4.2 Údržba travnatých ploch 11 
5. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 11 
6. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 11 
7. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY V ETN EŠENÍ JEJICH 

ZNEŠKOD OVÁNÍ 11 
8. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO TECH A JEJICH 

D SLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ EŠENÍ 11 
9. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 11 
10. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, 

ENERGIÍCH, DOPRAV , SKLADOVÁNÍ APOD. 12 
11. EŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 12 
12. D SLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A BEZPE NOST PRÁCE 12 
12.1 D sledky na životní prost edí 12 
12.2 Nakládání s odpady 12 
12.3 Inženýrské sít 13 
12.4 Bezpe nost a ochrana zdraví 13 
13. VÝKAZ VÝM R 13 

VÝKRESOVÁ ÁST 
Výkres . 3 SO1 Biocentrum Hliník – p ípravné práce  (m ítko 1:1 000) 
Výkres . 4 SO1 Biocentrum Hliník – vegeta ní úpravy  (m ítko 1:1 000) 

ZPRACOVATELÉ PROVÁD CÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
© Spole nost pro životní prost edí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 
Ing. Ludmila BÍNOVÁ, CSc., autorizovaný projektant územních systém  ekologické 
stability KA 
Roman STAN K, grafické zpracování 

AUTORSKÁ DOLOŽKA: 
 Projektový návrh je dle autorského zákona . 121/2000 Sb. duševním vlastnictvím 
autora. Jeho využití, jakékoliv zm ny nebo úpravy jsou p ípustné výhradn  na základ
písemného souhlasu autora. 



SO 1 – Biocentrum Hliník – pr vodní a technická zpráva 
Zpracovala: Ing. Ludmila Bínová, CSc. 

3

1. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNK NÍHO 
A TECHNICKÉHO EŠENÍ 

1.1 Základní identifika ní údaje 

Název: SO1 – Biocentrum Hliník

Katastrální území: Nesovice 

Investor: Obec Nesovice, 683 33 Nesovice  

I O: 00292141  

Zastoupený: Vít zslav Reška – starosta obce 

Obecní ú ad: Obecní ú ad Nesovice, 683 33 Nesovice 

Obec s rozší enou p sobností:  M sto Bu ovice 

Kraj: Jihomoravský 

Zpracovatel: Spole nost pro životní prost edí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 
 telefon: 549256241, mobil: 721959496, e-mail: spzp@volny.cz 
Zodpov dný projektant: Ing. Ludmila Bínová, CSc. – autorizovaný projektant ÚSES 

Spolupráce: V ra Novotná 
 Roman Stan k 

Datum: zá í 2010 
Charakteristika: 

 Provád cí projekt má p ipravit podmínky pro realizaci ÚSES. Plán ÚSES je sou ástí 
schváleného územního plánu obce Nesovice (Ing. arch. Zden k Toman, 2004). Veškeré 
dot ené pozemky jsou ve vlastnictví Obce Nesovice nebo jsou vlastník , kte í cht jí pozemky 
pro realizaci ÚSES prodat, a proto jsou majetkoprávn  vypo ádány. 

1.2 Sou asný stav a vymezení biocentra Hliník  

Vymezení biocentra
 V platném ÚP obce Nesovice je biocentrum vymezeno v horní ásti bývalého 
t žebního prostoru cihelny a na navazujícím erozn  ohroženém svahu nad obcí Nesovice. Do 
vlastnictví obce Nesovice se poda ilo získat v tšinu pozemk . 
 Realizované biocentrum zahrnuje pozemky p. . 1841/5, 1841/7, 1841/8, 1841/9, 
1841/10, 1841/11, 1813/3, 1813/5, 1813/6, 1813/7, 1813/8, 1813/9, 1840/6, 1840/8, 760/2, 
760/8, 760/9, 760/12, 760/16, 760/17 o celkové vým e 25 602 m2. 
Sou asný stav
 Pozemky v prostoru bývalé cihelny jsou z v tší ásti porostlé t tinou k ovištní. Pouze 
sporadicky se zde vyskytují náletové d eviny, a to n kolik topol  kanadských. ást lokality je 
podmá ená, pravd podobn  je zde proláklina s výv rem pozemní vody, která je porostlá 
rákosem. Pozemky ur ené pro realizaci v prostoru bývalé cihelny jsou soust ed ny do dvou 
pás  a jsou pouze mírn  svažité. Na ásti plochy byl zjišt n výskyt kruštíku bahenního.  

Druhá ást biocentra je situována na svažité pozemky nad obcí, které jsou siln
ohroženy vodní erozí. Tyto pozemky jsou v sou asné dob  z v tší ásti zatravn ny, a to 
nevhodnou krmnou sm sí. 
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1.3 Funk ní ešení vegeta ních úprav 

 Biocentrum bylo rozd leno na dv  samostatné ásti. V prostoru bývalé cihelny byl 
zjišt n výskyt kruštíku bahenního (cca 100 ks), tato plocha z stane bez výsadeb a pouze zde 
bude šetrn  vytrhávána t tina k ovištní. Na zbývající ásti budou zlikvidovány porosty t tiny 
k ovištní technologií dle kapitoly 2.1. Nové výsadby jsou uspo ádány v adách po 
vrstevnicích. Byly použity ke e, odrostky strom  i alejové stromy.  
 Na erozn  ohroženém svahu nad obcí jsou výsadby op t v adách po vrstevnicích 
a jsou p erušovány zatravn nými pásy. Délka jednotlivých ad je prom nlivá, tak aby výsadby 
p edstavovaly p vodní meze. P edpokládáme, že plochy výsadeb se stanou zdrojem diaspor i 
pro další okolní pozemky. Bude tak nastartován proces polo ízené sukcese. 

1.4 Technické ešení vegeta ních úprav 

 Provád ná realizace vegeta ních úprav musí spl ovat normy, které jsou platné od 
1. 3. 2006. Jedná se o tyto SN: SN 83 9011 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – 
Práce s p dou, SN 83 9021 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Rostliny a jejich 
výsadba, SN 83 9031 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Trávníky a jejich 
zakládání, SN 83 9041 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Technicko-biologické 
zp soby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých 
a neživých materiál  a stavebních prvk , kombinované konstrukce, SN 83 9051 
Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Rozvojová a udržovací pé e o vegeta ní plochy 
a SN 83 9061 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Ochrana strom , porost
a vegeta ních ploch p i stavebních pracích.  

Technologie zakládání zohled uje zkušenosti se zakládáním výsadeb a také p dní a 
klimatické podmínky stanovišt . Oblast pat í k nejsušším v R a typické jsou jarní p ísušky. 

2. P ÍPRAVNÉ PRÁCE 

 Bude vymezena plocha s výskytem kruštíku bahenního (B2, C2) a na zbývající ásti 
plochy cihelny budou odstran ny porosty t tiny k ovištní technologií dle kapitoly 2.1. T tinu 
k ovištní je sice možné likvidovat intenzivním sekáním v dob  vegetace, ale tento zp sob je 
dlouhodobý a neposta uje pouze jedno vegeta ní období. 

2.1 Technologie likvidace porost  t tiny k ovištní 

 Zp sob likvidace porost  t tiny k ovištní byl konzultován se specialisty z firmy 
Agrostis Rousínov. Byl doporu en následující postup, který umožní likvidaci t tiny k ovištní 
b hem jednoho vegeta ního období: 
• posekat a zmul ovat t tinu k ovištní v dob  plné vegetace 
• po posekání použít chemický post ik na bázi Glyphosátu a nechat tento herbicid p sobit 
• celý pozemek upravit rotavátorem 
• pozemek op t post íkat herbicidem na bázi Glyphosátu a nechat p sobit 

Tento postup bude použit výhradn  na ást lokality, kde nebyl zjišt n výskyt kruštíku 
bahenního. Na ásti lokality s výskytem kruštíku ( B2, C2) bude t tina k ovištní pouze šetrn
vytrhávána, a to v dob  plné vegetace.
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3. TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETA NÍCH ÚPRAV 

3.1 P íprava p dy p ed výsadbou 
  

P ed zapo etím veškerých prací budou vyty eny hranice dot ených pozemk
a jednotlivé plochy biocentra Hliník. Budou také informováni všichni správci inženýrských 
sítí a vyzváni k p ípadnému up esn ní tras inženýrských sítí, p estože podle územního plánu 
na ešeném území nejsou žádné inženýrské sít . 

Orné p dy a pozemky pro likvidaci t tiny – p íprava 
Po rozmrznutí a oschnutí p dy na ja e bude povrch p dy urovnán smykováním 

a vlá ením. B hem vegeta ního období bude plocha intenzivn  kosena cepákovou seka kou 
(mul ova em), a to podle rychlosti r stu plevel . Je t eba po ítat se ty mi se emi. Plevelné 
spole enstvo bude rozsekáno a rovnom rn  rozptýleno po ploše, kosením se stabilizuje 
vláhový režim. Koncem zá í bude provedena celoplošná p íprava p dy pro výsadbu d evin. 
Po vytý ení výsadbových ad bude rotavátorem nakyp ena p da v navrhovaných adách pro 
výsadbu, a to v pásech o ší ce 50 cm.  

Pozemky s travním drnem – p íprava 
 V rámci p ípravných prací bude sloupnut travní drn v adách ur ených pro výsadbu 
sazenic (odrostk ). Po vytý ení výsadbových ad bude rotavátorem zpracována p da pro 
výsadby, a to v pásech o ší ce 50 cm. 

3.2 Technologie zakládání výsadeb 

P ed zahájením realiza ních prací musí být v terénu vytý eny inženýrské sít . 
P edpokládáme výsadbu d evin s balem, d evin v kontejnerech i prostoko enných gelovaných 
d evin do erného úhoru, který bude udržován minimáln  p t let po výsadb .  

Termín výsadby
 Termíny vhodné pro výsadbu d evin jsou dva, a to podzimní od íjna do poloviny 
listopadu a jarní od rozmrznutí p dy p ibližn  do konce dubna. 
 S ohledem na klimatické podmínky oblasti a pr b h po así v posledních letech, kdy 
bývá velmi krátké jarní období vhodné na výsadby s brzkým nástupem tém  letního po así, 
se jeví jako vhodn jší podzimní termín výsadby, kdy d eviny mohou lépe využít zimní 
a asn  jarní vláhu. 

Spony pro výsadbu
 Vzdálenost ad závisí na velikosti použitých sazenic a je v rozmezí 1,5 m, 2 m a 2,5 m 
pro jednotlivé úseky. Spony jsou specifikovány v grafické ásti dokumentace na výkrese . 4. 
 Vzdálenost jednotlivých d evin v adách se m ní dle druhu d eviny i velikosti 
sazenice. Vzdálenost je odlišná pro ke e a stromy i pro jednotlivé velikostní kategorie. 
D eviny se sází do trojsponu. 

Mul ování po výsadb
 P edpokládáme mul ování slámou pop . št pkou, a to ve vrstv  10 cm. Mul ování je 
navrženo celoplošné nebo v adách výsadeb o ší i 50 cm, pokud se mezi adí zatrav uje.  

Ochrana p ed okusem zv í
Ochrana p ed okusem bude zajišt na oplocenkami po obvodu jednotlivých ploch, 

chemickým nát rem a také individuální ochranou kmen  vzrostlejších i alejových strom . P i 
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volb  typu chráni ky je dobré vybrat typ, který se po 4 – 5 letech za ne sám rozpadat a 
z porost  zmizí.  

Všechny ke e a odrostky budou opat eny nát rem chemickým p ípravkem (nap . 
Aversolem). Vzhledem k tomu, že v zem d lské krajin  je okus zv í intenzivní, je nutné 
provést ochranu proti okusu sou asn  s výsadbou a v rámci údržby ji n kolikrát opakovat. 

Výsadba vzrostlých strom
 Vzrostlé stromy s kvalitním ko enovým balem budou zasazeny do vyhloubených jam 
s áste nou vým nou p dy v jamkách, a to na plochách B a C. Na ploše A budou výsadby bez 
vým ny p dy v jamkách.  

Vykopaná zemina bude smíchána s p dním kondicionérem Terracottem, který zvyšuje 
kapacitu p dy pro vodu a živiny, napomáhá rozsáhlejšímu r stu ko en , zmenšuje stres rostlin 
ze sucha a zvyšuje mikrobiologickou aktivitu p dy.  Terracottem bude použit v množství 0,5 
kg na  strom. Výsadbové jámy budou mít hloubku minimáln  80 cm a jejich ší ka bude 
odpovídat 1,5 násobku pr m ru ko enového balu. P i hloubení jam ukládáme vegeta ní 
vrstvu mimo ostatní zeminu a vracíme ji po výsadb  zp t jako nejsvrchn jší vrstvu.  

Spirálovit  sto ené, uzlovité nebo zaškrcené ko eny pro ežeme. Do výsadbových mís 
bude aplikováno kombinované tabletové hnojivo Silvamix (20 g/1 strom). Ko enový systém 
rozprost eme do  jejich p irozené polohy. D eviny vysadíme tak hluboko, jak byly p stovány 
ve školce. Ko enový bal obsypeme a stejnom rn  p itla íme.  

Po výsadb  budou d eviny stabilizovány 1 - 2 d ev nými oloupanými k ly s úvazkem. 
Dva k ly budou použity na stromy s obvodem 10/12 cm v ploše B. K ly musí zasahovat 
alespo  50 cm do p dy a jejich vrcholky po zatlu ení nesmí z stat rozt epené. Úvazek zajistí 
kmen proti bo nímu posuvu a nesmí zp sobit od ení nebo zaškrcení kmene. Úvazky na 
k lech budou zajišt ny proti posunutí. Proti výparu vody i mechanickému poškození budou 
kmeny chrán ny obalem z juty. Na záv r bude výsadbová mísa zamul ována 10 cm vrstvou 
d evošt pky nebo slámy. Po výsadb  bude provedena vydatná zálivka v množství 50 litr
k jedné d evin . 

Požadavky na školka ské výp stky: 
• stromy, které budou vysazovány, budou minimáln  2× p esazené a se zemním balem, 

který bude mít pr m r minimáln  40 - 50 cm 
• koruna d evin bude odpovídající pro daný druh i kultivar, pravidelná a bez poškození 
• kmen strom  bude rovný a nepoškozený 
• vysazované d eviny budou mít obvod kmínku ve výšce 1 m minimáln  8/10 cm nebo 

10/12 cm dle specifikace. 

Výsadba odrostk  strom  a ke
 K výsadbám budou použity kontejnerované sazenice i prostoko enné sazenice 
gelované. áste ná vým na p dy v jamkách bude v ploše B a C. 

Kontejnerované d eviny budou vysazovány do vyhloubených jamek velikosti do 0,05 
m3. P i výsadb  bude do substrátu p imíchán p dní kondicionér Terracottem v množství 40 g 
na odrostek stromu a 20 g na ke . Ko enový systém bude umíst n v p irozené poloze 
a sazenice budou zasazeny o 5 cm hloub ji než byly doposud p stovány.  

D eviny budou pohnojeny kombinovaným hnojivem Silvamix (10 g/d evina). 
Poškozené ásti d evin hladce odstraníme. Proti výparu budou výsadby zamul ovány vrstvou 
d evošt pky nebo slámy vysokou 10 cm. Po výsadb  dojde k následnému zalití v množství 
10 l/sazenice. 

Výsadba prostoko enných d evin bude provád na ru n  do jamek o velikosti 0,02 až 
0,5 m3, do substrátu bude p imíchán Terracottem v množství 40 g/kus. D eviny budou 
vysazeny o 1–2 cm hloub ji než ve školce a budou pohnojeny  hnojivem Silvamix (10-20 
g/d evina). Po výsadb  budou d eviny zality v množství 10 litr  na jednu sazenici. 
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Specifikace d evin pro SO1 Biocentrum Hliník
Specifikace byla zpracována pro jednotlivé plochy v rámci SO1. Po konzultaci 

s AOPK R nebyly použity n které p vodn  navrhované druhy d evin, a to je áb muk, 
mandlo  nízká a više  k ovitá.  

Dub letní a brslen evropský jsou ur eny pro vlhké ásti lokality. 

SO1 plocha A – specifikace stromy 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Acer campestre L. javor babyka 123 výška 150-175 K 3 
Acer campestre L. javor babyka 7 obvod 8-10 PK, gel
Acer platanoides L. javor mlé  191 výška 150-175 K 3 
Acer platanoides L. javor mlé  36 obvod 8-10 PK, gel 
Carpinus betulus L. habr obecný 305 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 122 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 2 obvod 8-10 PK, gel 
Prunus mahaleb L. mahalebka 65 výška 150-175 K 3 
Pyrus pyraster (L.),Burgsd. hruše  polni ka 6 obvod 8-10 bal 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 963 výška 150-175 K 3 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 5 obvod 8-10 bal 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 6 obvod 8-10 bal 
Quercus robur L. dub letní 9 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 10 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 19 obvod 10-12 bal 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 156 výška 150-175 K 3 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 37 obvod 8-10 PK, gel 
Tilia platyphylla SCOP. lípa velkolistá 188 výška 150-175 K 3 
Tilia platyphylla SCOP. lípa velkolistá 63 obvod 8-10 PK, gel 
CELKEM STROM  2313  

SO1 plocha A – specifikace ke e 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Cornus mas L. d ín obecný 174 vel. 40-60 K 1,5 
Cornus sanguinea L. svída obecná 170 vel. 40-60 K 1,5 
Corylus avellana L. líska obecná 133 vel. 40-60 K 1,5 
Crataegus monogyna hloh 291 vel. 40-60 K 1,5 
Euonymus europaeus L. brslen evropský 31 vel. 40-60 K 1,5 
Euonymus verrucosus SCOP. brslen bradavi natý 96 vel. 40-60 K 1,5 
Ligustrum vulgare L. pta í zob 215 vel. 40-60 K 1,5 
Lonicera xylosteum L. zimolez obecný 57 vel. 40-60 K 1,5 
Prunus spinosa L. trnka 87 vel. 40-60 K 1,5 
Rhamnus catharticus L. ešetlák po istivý 52 vel. 40-60 K 1,5 
Rosa pimpinellifolia L. r že bedrníkolistá 10 vel. 40-60 K 1,5 
Staphylea pinnata L. kloko  zpe ený 24 vel. 40-50 K 2 
Viburnum lantana L. kalina tušalaj 55 vel. 40-60 K 1,5 
CELKEM KE 1395  
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SO1 plocha B – specifikace stromy 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Acer campestre L. javor babyka 52 výška 150-175 K 3
Acer campestre L. javor babyka 5 obvod 8-10 PK, gel
Acer platanoides L. javor mlé  17 výška 150-175 K 3 
Carpinus betulus L. habr obecný 70 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 4 výška 150-175 K 3 
Prunus mahaleb L. mahalebka 119 výška 150-175 K 3 
Pyrus pyraster (L.),Burgsd. hruše  polni ka 1 obvod 8-10 bal 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 378 výška 150-175 K 3 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 10 výška 150-175 K 3 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 11 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 3 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 11 obvod 10-12 bal 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 80 výška 150-175 K 3 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 47 obvod 10-12 PK, gel 
CELKEM STROM  808  

SO1 plocha B – specifikace ke e 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Cornus mas L. d ín obecný 135 vel. 40-60 K 1,5 
Cornus sanguinea L. svída obecná 85 vel. 40-60 K 1,5 
Ligustrum vulgare L. pta í zob 166 vel. 40-60 K 1,5 
Prunus spinosa L. trnka 74 vel. 40-60 K 1,5 
Rhamnus catharticus L. ešetlák po istivý 46 vel. 40-60 K 1,5 
Viburnum lantana L. kalina tušalaj 124 vel. 40-60 K 1,5 
CELKEM KE 630  

SO1 plocha C – specifikace stromy 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Acer campestre L. javor babyka 8 výška 150-175 K 3 
Acer campestre L. javor babyka 1 obvod 8-10 PK, gel
Carpinus betulus L. habr obecný 4 výška 150-175 K 3
Prunus avium L. t eše  pta í 1 obvod 8-10 PK, gel 
Prunus mahaleb L. mahalebka 25 výška 150-175 K 3 
Pyrus pyraster (L.),Burgsd. hruše  polni ka 9 obvod 8-10 bal 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 52 výška 150-175 K 3 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 15 výška 150-175 K 3 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 15 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 2 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 12 obvod 10-12 bal 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 2 obvod 8-10 PK, gel 
CELKEM STROM  146  
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SO1 plocha C – specifikace ke e 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Cornus mas L. d ín obecný 80 vel. 40-60 K 1,5 
Cornus sanguinea L. svída obecná 21 vel. 40-60 K 1,5 
Prunus spinosa L. trnka 18 vel. 40-60 K 1,5 
Rosa pimpinellifolia L. r že bedrníkolistá 57 vel. 40-60 K 1,5 
Staphylea pinnata L. kloko  zpe ený 20 vel. 40-50 K 2 
CELKEM KE 196  

Souhrnná specifikace d evin pro SO1 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Specifikace strom
Acer campestre L. javor babyka 183 výška 150-175 K 3 
Acer campestre L. javor babyka 13 obvod 8-10 PK, gel 
Acer platanoides L. javor mlé  208 výška 150-175 K 3 
Acer platanoides L. javor mlé  36 obvod 8-10 PK, gel 
Carpinus betulus L. habr obecný 379 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 126 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 3 obvod 8-10 PK, gel 
Prunus mahaleb L. mahalebka 209 výška 150-175 K 3 
Pyrus pyraster (L.),Burgsd. hruše  polni ka 16 obvod 8-10 bal 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 1393 výška 150-175 K 3 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 5 obvod 8-10 bal 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 25 výška 150-175 K 3 
Quercus pubescens WILLD. dub pý itý 32 obvod 8-10 bal 
Quercus robur L. dub letní 9 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 15 obvod 8-10 bal 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 42 obvod 10-12 bal 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 236 výška 150-175 K 3 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 39 obvod 8-10 PK, gel 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 47 obvod 10-12 PK, gel 
Tilia platyphylla SCOP. lípa velkolistá 188 výška 150-175 K 3 
Tilia platyphylla SCOP. lípa velkolistá 63 obvod 8-10 PK, gel 
Celkem strom 3267  
Specifikace ke
Cornus mas L. d ín obecný 389 vel. 40-60 K 1,5 
Cornus sanguinea L. svída obecná 276 vel. 40-60 K 1,5 
Corylus avellana L. líska obecná 133 vel. 40-60 K 1,5 
Crataegus monogyna hloh 291 vel. 40-60 K 1,5 
Euonymus europaeus L. brslen evropský 31 vel. 40-60 K 1,5 
Euonymus verrucosus SCOP. brslen bradavi natý 96 vel. 40-60 K 1,5 
Ligustrum vulgare L. pta í zob 381 vel. 40-60 K 1,5 
Lonicera xylosteum L. zimolez obecný 57 vel. 40-60  K 1,5 
Prunus spinosa L. trnka 179 vel. 40-60 K 1,5 
Rhamnus catharticus L. ešetlák po istivý 98 vel. 40-60 K 1,5 
Rosa pimpinellifolia L. r že bedrníkolistá 67 vel. 40-60 K 1,5 
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Staphylea pinnata L. kloko  zpe ený 44 vel. 40-50 K 2 
Viburnum lantana L. kalina tušalaj 179 vel. 40-60 K 1,5 
Celkem ke 2221  

Vysv tlivky: K – v kontejneru s objemem v litrech, PK – prostoko enná, bal – s balem, gel – 
gelovaná 

3.3 Zakládání travnatých ploch 
  

Zatravn na budou mezi adí o prom nlivé ší i a celkové rozloze 19 342 m2. Protože 
zatrav ované plochy budou koseny jen nepravideln  a pravd podobn  cepákovou seka kou, 
byla zvolena sm s trav, která velmi dob e snáší mul ování a vytvá í pevný, hustý a málo 
vzr stný drn. Použity budou dva typy krajinných travních sm sí. 

Krajinné travní sm si

VV-17 sm s do sadových mezipás  vytvá í pom rn  hustý pevný a p itom málo vzr stný 
drn, který velmi dob e snáší mul ování. Sm s bude použita na plochy B a C. 
Složení: kost ava ervená dlouze výb žkatá 45 %, kost ava ervená trsnatá 30 %, kost ava 
ov í 15 %, lipnice lu ní 9 %, psine ek obecný 1 %. 

VV-Solar I sm s pro solární elektrárny se vyzna uje nízkým vzr stem, malou náro ností 
na živiny, tolerancí k suchu i odolností v i zastín ní. Složením se blíží trávník m pro 
okrasné ú ely, je ale cenov  p ízniv jší. Sm s bude použita na plochu A. 
Složení: jílek vytrvalý 15 %, kost ava ervená dlouze výb žkatá 30 %, kost ava ervená 
krátce výb žkatá 10 %, kost ava ervená trsnatá 20 %, kost ava ov í 20 %, lipnice lu ní 5 %. 

Výsevek je navrhován v množství 30 g/m2. Na plochách B a C nebude provedena 
speciální p íprava p dy, ale bude využita p íprava p dy pro výsadby. Plochy A budou 
zatrav ovány na ja e. P ed výsevem bude odstran n travní drn a provedena p íprava p dy pro 
zakládání travnatých ploch. 

Termín výsevu je vhodný bu  jarní (duben – kv ten) nebo pozdn  letní (za átek zá í). 
Osivo vyséváme p i teplot  p dy minimáln  8 °C. Osivo vyséváme rovnom rn . M lce je 
zapravíme, ale nesmíme hloub ji než 1 cm, a p itla íme válcováním. Trávník zalijeme 
množstvím 10 l/m2. 

4. ÚDRŽBA VEGETA NÍCH ÚPRAV 

 Po realizaci biocentra Hliník vznikne na k.ú. Nesovice 25 978 m2 nových ploch 
osázených d evinami, z toho 6 636 m2 bude pokryto mul em a 19 342 m2 bude zatravn no. 
Sou ástí realizace biocentra je dvouletá následná pé e. 

4.1 Údržba ploch d evin 

 Údržba v následujících 2 letech po výsadb  d evin zahrnuje  tyto innosti: 
• zálivka v závislosti na intenzit  a etnosti srážek, navrženo je 20 zálivek za vegeta ní 

období, nebezpe né jsou zvlášt  jarní p ísušky; 
• zálivka bude zajišt na v množství 50 l na 1 alejový strom a 10 l na 1 ke  nebo odrostek; 
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• likvidace plevel  a bu en  kolem vysázených d evin, a to ru ním okopáváním a pletím 6x 
ro n ; 

• likvidace invazivních náletových druh , a to p edevším semená  a výmladk  Robinia 
pseudoacacia; 

• pravidelná údržba mul ovaných mezi adí a likvidace bu en  minimáln  6x ro n ; 
• vým na uschlých nebo významn  poškozených sazenic strom  a ke ; 
• v p ípad  pot eby výchovný ez alejových strom  a zap stování jejich korunek; 
• kontrola a úpravy oplocenek, k l , úvazk  a chráni ek; 
• obnova mul e (10 %);  
• obnova chemické ochrany odrostk  a ke  proti okusu zv í, a to minimáln  3x ro n . 

4.2 Údržba travnatých ploch 

 Údržba v následujících 2 letech po zatravn ní zahrnuje tyto innosti: 
• kosení travní hmoty mul ova em, a to 3x ro n  za vegeta ní období 
• na plochách s výskytem kruštíku bahenního bude vytrhávána t tina k ovištní ru n . 

5. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ  

 Není p edm tem stavebního objektu. 

6. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Není p edm tem stavebního objektu. 

7. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY V ETN EŠENÍ 
JEJICH ZNEŠKOD OVÁNÍ 

 Není p edm tem stavebního objektu. Vysazované d eviny zvýší vsakovací schopnost 
území pro srážkové vody a sníží množství povrchov  odtékajících vod. 

8. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO TECH 
A JEJICH D SLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ EŠENÍ 

 Není p edm tem stavebního objektu. 

9. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 
PRACÍ 

1. Vytý ení všech parcel ešeného území, vytý ení plochy s výskytem kruštíku 
2. Likvidace t tiny k ovištní na plochách B, C 
3. Plošná p íprava p dy v plochách B, C 
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4. Sejmutí travního drnu a p íprava p dy v pásech pro výsadby u  plochy A 
5. Vytý ení ad pro výsadbu d evin 
6. Vlastní výsadba d evin v etn  chemické ochrany proti okusu zv í 
7. Zatravn ní mezi adí a ostatních ploch 
8. Instalace oplocení proti okusu zv í 

10. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE 
O  MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAV , SKLADOVÁNÍ 
APOD. 

 Tyto požadavky nejsou. Doprava výsadbového materiálu bude zajišt na po stávajících 
silnicích a ú elových komunikacích. 

11. EŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA P ÍSTUPU 
A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE 

 Není p edm tem stavebního objektu. 

12. D SLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A BEZPE NOST PRÁCE 

12.1 D sledky na životní prost edí 

Realizací biocenter a biokoridor  územního systému ekologické stability (ÚSES) 
dojde ke zvýšení koeficientu ekologické stability širšího území, ke zvýšení estetické hodnoty 
krajiny i ke zvýšení biodiverzity. Prvky ÚSES plní také významné p doochranné protierozní 
funkce. Ochrana ÚSES je podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 
povinností všech vlastník  i uživatel  území. Realizace ÚSES pat í mezi opat ení ve 
ve ejném zájmu. Výsadbou autochtonních d evin v intenzivn  obhospoda ované zem d lské 
krajin  se zvýší biologická rozmanitost širšího území a zmírní se v trná eroze i vodní eroze, 
která je na ešeném území zna ná. 

12.2 Nakládání s odpady 

 Jedinými odpady, které mohou vzniknou p i realizaci tohoto stavebního objektu, jsou 
kontejnery po vysazovaných d evinách a obaly od použitých chemických látek a hnojiv. 
Likvidaci t chto obal  zabezpe í firma realizující výsadby. Chráni e alejových strom  jsou 
z biologicky odbouratelného materiálu a oplocenky z drát ného pletiva mají také omezenou 
dobu životnosti a pak se rozpadnou. 
 Za likvidaci úniku ropných látek a olej  zodpovídá v souladu se zákonem firma, která 
bude provád t realizaci. 
 Likvidace obal  od p ípravk  Roundap, Aversol, Silvamix a Terracottem zabezpe í 
firma realizující výsadby, a to v souladu s platnými p edpisy. 
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12.3 Inženýrské sít

 Podle podklad , které poskytl zpracovatel územního plánu, neprochází ešenou 
lokalitou žádné inženýrské sít . P ed zapo etím realizace budou p esto informováni všichni 
správci síti a vyzváni k p ípadnému up esn ní tras na ešeném území. 

12.4 Bezpe nost a ochrana zdraví 

 Jedná se o relativn  jednoduchou stavbu, kde není nutné zvlášt ešit problematiku 
bezpe nosti práce. Povinnosti zhotovitele vyplývají z obecn  platných p edpis  a obecných 
technologických pravidel. Z toho vyplývá zejména: 
– dbát na bezpe nost p i použití stavebních stroj , 
– dbát na ochranu zdraví p i použití chemických látek a používat p edepsané pracovní 

pom cky; 
– dodržování organiza ních pravidel daných stavbyvedoucím (hlavním inženýrem) 

v návaznosti na další stavební práce a dodavatele. 

13. VÝKAZ VÝM R  

Výkaz vým r SO1 – biocentrum Hliník byl zpracován z digitalizovaných výkres . 

SO1 - plochy Obvod plochy
(bm) 

Obvod oplocení
(bm) 

Zatravn ní
(m2) 

Mul
(m2) 

Vým ra plochy
(m2) 

plocha A1 + A2 345 345 1 692 543 2 235 
plocha A3 384 280 6 824 1674 8 498 
plocha A4 249 38 1 936 580 2 516 
plocha A5 284 177 2 573 748 3 321 
dolní okraj A 355 23 374 34 408 
plocha B 512 512 5 110 1 931 7 041 
plocha C 393 393 833 1 126 1 959 
CELKEM 2 522 1 768 19 342 6 636 25 978 

Vyty ovací práce na SO1 :  2522 m (plochy) + 1303 m ( ady) 



SPOLE NOST PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, SPOL. S R.O. 
Šeránkova 32, 616 00  Brno, tel. 549256241, e-mail: spzp@volny.cz 

SO 2 Biokoridor LBK 1 

(OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE – 
BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1) 

PR VODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Zodpov dný projektant: Ing. Ludmila BÍNOVÁ, CSc.
    autorizovaný projektant ÚSES KA 

BRNO, ZÁ Í 2010 



SO 2 – Biokoridor LBK 1 – pr vodní a technická zpráva 
Zpracovala: Ing. Ludmila Bínová, CSc. 

2

O B S A H
PR VODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA  strana 

1. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNK NÍHO A TECHNICKÉHO 
EŠENÍ 3 

1.1 Základní identifika ní údaje 3 
1.2 Sou asný stav a vymezení biokoridoru LBK 1 3 
1.3 Funk ní ešení vegeta ních úprav 3 
1.4 Technické ešení vegeta ních úprav 4 
2. P ÍPRAVNÉ PRÁCE 4 
2.1 Inventarizace d evin pro kácení 4 
2.2 Technologie likvidace trnovníku akátu 5 
3. TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETA NÍCH ÚPRAV 5 
3.1 P íprava p dy p ed výsadbou 5 
3.2 Technologie zakládání výsadeb 6 
3.3 Zakládání travnatých ploch 9 
4. ÚDRŽBA VEGETA NÍCH ÚPRAV 9 
4.1 Údržba ploch d evin 9 
4.2 Údržba ploch po vykácených akátech 9 
5. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 10 
6. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 10 
7. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY V ETN EŠENÍ JEJICH 

ZNEŠKOD OVÁNÍ 10 
8. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO TECH A JEJICH 

D SLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ EŠENÍ 10 
9. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 10 
10. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, 

ENERGIÍCH, DOPRAV , SKLADOVÁNÍ APOD. 10 
11. EŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 10 
12. D SLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A BEZPE NOST PRÁCE 11 
12.1 D sledky na životní prost edí 11 
12.2 Nakládání s odpady 11 
12.3 Inženýrské sít 11 
12.4 Bezpe nost a ochrana zdraví 11 
13. VÝKAZ VÝM R 12 

VÝKRESOVÁ ÁST 
Výkres . 5 SO2 Biokoridor LBK 1 – p ípravné práce  (m ítko 1:1 000) 
Výkres . 6 SO2 Biokoridor LBK 1 – vegeta ní úpravy  (m ítko 1:1 000) 

ZPRACOVATELÉ PROVÁD CÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
© Spole nost pro životní prost edí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 
Ing. Ludmila BÍNOVÁ, CSc., autorizovaný projektant územních systém  ekologické 
stability KA 
Roman STAN K, grafické zpracování 

AUTORSKÁ DOLOŽKA: 
 Projektový návrh je dle autorského zákona . 121/2000 Sb. duševním vlastnictvím 
autora. Jeho využití, jakékoliv zm ny nebo úpravy jsou p ípustné výhradn  na základ
písemného souhlasu autora. 



SO 2 – Biokoridor LBK 1 – pr vodní a technická zpráva 
Zpracovala: Ing. Ludmila Bínová, CSc. 

3

1. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNK NÍHO 
A TECHNICKÉHO EŠENÍ 

1.1 Základní identifika ní údaje 

Název: SO2 – Biokoridor LBK 1

Katastrální území: Nesovice 

Investor: Obec Nesovice, 683 33 Nesovice  

I O: 00292141  

Zastoupený: Vít zslav Reška – starosta obce 

Obecní ú ad: Obecní ú ad Nesovice, 683 33 Nesovice 

Obec s rozší enou p sobností:  M sto Bu ovice 

Kraj: Jihomoravský 

Zpracovatel: Spole nost pro životní prost edí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32 
 telefon: 549256241, mobil: 721959496, e-mail: spzp@volny.cz 
Zodpov dný projektant: Ing. Ludmila Bínová, CSc. – autorizovaný projektant ÚSES 

Spolupráce: V ra Novotná 
 Roman Stan k 

Datum: zá í 2010 

Charakteristika: 

 Provád cí projekt má p ipravit podmínky pro realizaci ÚSES. Plán ÚSES je sou ástí 
schváleného územního plánu obce Nesovice (Ing. arch. Zden k Toman, 2004). Veškeré 
dot ené pozemky jsou ve vlastnictví Obce Nesovice, a proto jsou majetkoprávn  vypo ádány. 

1.2 Sou asný stav a vymezení biokoridoru LBK 1  

Vymezení biokoridoru
 V platném ÚP obce Nesovice je biokoridor vymezen na erozn  ohroženém svahu nad 
silnicí za obcí Nesovice. Ve vlastnictví obce Nesovice jsou všechny dot ené pozemky. 
 Realizovaný biokoridor zahrnuje pozemky p. . 807/1, 807/3, 807/4, 807/5 o celkové 
vým e 8 165 m2. 

Sou asný stav
  Biokoridor je situován na svažité pozemky nad obcí, které jsou zarostlé sm sí d evin 
s významným podílem trnovníku akátu a bezu erného. Sou ástí biokoridoru je plošina 
s ornou p dou a ruderalizovaným porostem. Horní okraj pozemk  biokoridoru zasahuje do 
orných p d. 

1.3 Funk ní ešení vegeta ních úprav 

 Biokoridor byl rozd len na t i ásti. Na plošin  jsou výsadby situovány v adách po 
vrstevnicích. Byly použity ke e, odrostky i alejové stromy. Horní okraj biokoridoru, který 
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zasahuje do orných p d, byl dopln n adami ke  a alejových strom . Na plochách po 
odstran ných akátech a náletových d evinách budou vysazeny menší skupiny strom  i 
solitérní stromy. 
 P edpokládáme, že plochy výsadeb se stanou zdrojem diaspor i pro další okolní 
pozemky. Bude tak nastartován proces polo ízené sukcese. 

1.4 Technické ešení vegeta ních úprav 

 Provád ná realizace vegeta ních úprav musí spl ovat normy, které jsou platné od 
1. 3. 2006. Jedná se o tyto SN: SN 83 9011 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – 
Práce s p dou, SN 83 9021 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Rostliny a jejich 
výsadba, SN 83 9031 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Trávníky a jejich 
zakládání, SN 83 9041 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Technicko-biologické 
zp soby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých 
a neživých materiál  a stavebních prvk , kombinované konstrukce, SN 83 9051 
Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Rozvojová a udržovací pé e o vegeta ní plochy 
a SN 83 9061 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Ochrana strom , porost
a vegeta ních ploch p i stavebních pracích.  

Technologie zakládání zohled uje zkušenosti se zakládáním výsadeb d evin na orných 
p dách a také na travnatých plochách pop . na rekultivovaných plochách. Vycházíme také 
z p dních a klimatických podmínek stanovišt . Oblast pat í k nejsušším v R a typické jsou 
jarní p ísušky. 

2. P ÍPRAVNÉ PRÁCE 

 V rámci p ípravných prací budou vykáceny introdukované druhy d evin rostoucí 
p evážn  na svazích. Jedná se p edevším o trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a také 
náletové porosty bezu erného, pop . topolu kanadského. 

2.1 Inventarizace d evin pro kácení 

Inventarizace d evin pro ú ely kácení byla zpracována na podzim roku 2010. 
Invazívní a geograficky nep vodní druhy d evin (akát a topol kanadský) se nacházejí na 
pozemcích p. . 807/3, 807/4, 807/5 k.ú. Nesovice. Pozemky ve vlastnictví Obce Nesovice 
jsou ur eny pro realizaci skladebných ástí územního systému ekologické stability, a to 
biocenter a biokoridor  ÚSES.  

Kácet se budou pouze 2 druhy strom , a to trnovník akát a topol kanadský. Oba druhy 
jsou introdukované a do ÚSES nepat í. Krom  toho se rychle rozši ují semeny a ko enovými 
výmladky a mohly by znehodnotit nové výsadby domácích druh  d evin. V tabulkách jsou 
uvedeny po ty kus  d evin a pr m ry kmen  ve výši 130 cm. 

Kácení ve svahu 1 : 2 
Druh Pr m r kmene Po et kus

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 10 cm 210 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 20 cm 125 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 30 cm 65 
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Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 40 cm 26 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 50 cm 7 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 60 cm 2 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) do 80 cm 1 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) výmladky do 2 cm 55 m2 

Kácení v rovin  a svahu do 1:5 
Druh Pr m r kmene Po et kus

Topol kanadský (Populus x canadensis) do 10 cm 13 
Topol kanadský (Populus x canadensis) do 20 cm 6 
Topol kanadský (Populus x canadensis) do 30 cm 7 
Topol kanadský (Populus x canadensis) do 60 cm 1 

Rozhodnutí o povolení kácení d evin rostoucích mimo les vydal Obecní ú ad Nesovice 
v roce 2011. Rozhodnutí, které nabylo právní moci, je uvedeno v dokladové ásti projektové 
dokumentace. 

2.2 Technologie likvidace trnovníku akátu 

 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) lze kácet výhradn  v plném vegeta ním období 
a jeho pa ezy se natírají p ípravkem Roundap. V následujícím období jsou bodovými 
aplikátory st íkány jak ko enové výmladky, tak také semená e. Technologické postupy 
i termíny kácení   je nezbytné dodržet. 
 Likvidace akát  podléhá autorskému dozoru, proto budou stromy ur ené ke kácení 
ozna eny autorkou projektu až t sn  p ed kácením a ve vhodném termínu. Realiza ní firma 
a její pracovníci budou pou eni o termínech a technologii likvidace akát  pomocí p ípravku 
Roundap. 

3. TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETA NÍCH ÚPRAV 

3.1 P íprava p dy p ed výsadbou 
  

P ed zapo etím veškerých prací budou vyty eny hranice dot ených pozemk
a jednotlivé plochy biokoridoru LBK 1. Budou také informováni všichni správci inženýrských 
sítí a vyzváni k p ípadnému up esn ní tras inženýrských sítí, p estože dle ÚP nejsou na 
ešeném území žádné inženýrské sít .  

Orné p dy a ruderalizované pozemky  – p íprava 
Po rozmrznutí a oschnutí p dy na ja e bude povrch p dy urovnán. B hem vegeta ního 

období bude plocha intenzivn  kosena cepákovou seka kou (mul ova em), a to podle 
rychlosti r stu plevel . Je t eba po ítat se ty mi se emi. Plevelné spole enstvo bude 
rozsekáno a rovnom rn  rozptýleno po ploše, kosením se stabilizuje vláhový režim.  

Koncem zá í bude provedena rotavátorem p íprava p dy pro výsadbu d evin na ploše 
B. Po vytý ení výsadbových ad bude rotavátorem zpracovaná p da v navrhovaných adách 
pro výsadbu na ploše A, a to v pásech o ší ce 50 cm.  
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Pozemky s travním drnem – p íprava 
 V rámci p ípravných prací bude sloupnut travní drn v adách ur ených pro výsadbu 
sazenic (odrostk ). Po vytý ení výsadbových ad bude rotavátorem zpracována p da pro 
výsadby, a to v pásech o ší ce 50 cm. 

3.2 Technologie zakládání výsadeb 

P ed zahájením realiza ních prací musí být v terénu vytý eny inženýrské sít . 
P edpokládáme výsadbu d evin s balem, d evin v kontejnerech i prostoko enných gelovaných 
d evin do erného úhoru, který bude udržován minimáln  p t let po výsadb .  

Termín výsadby
 Termíny vhodné pro výsadbu d evin jsou dva, a to podzimní od íjna do poloviny 
listopadu a jarní od rozmrznutí p dy p ibližn  do konce dubna. 
 S ohledem na klimatické podmínky oblasti a pr b h po así v posledních letech, kdy 
bývá velmi krátké jarní období vhodné na výsadby s brzkým nástupem tém  letního po así, 
se jeví jako vhodn jší podzimní termín výsadby, kdy d eviny mohou lépe využít zimní 
a asn  jarní vláhu. 

Spony pro výsadbu
 Vzdálenost ad závisí na velikosti použitých sazenic a je v rozmezí 1,5 m, 2 m a 2,5 m 
pro jednotlivé úseky. Spony jsou specifikovány v grafické ásti dokumentace na výkrese . 6. 
 Vzdálenost jednotlivých d evin v adách se m ní dle druhu d eviny i velikosti 
sazenice. Vzdálenost je odlišná pro ke e a stromy i pro jednotlivé velikostní kategorie. 
D eviny se sází do trojsponu. 

Mul ování po výsadb
 P edpokládáme celoplošné mul ování výsadeb slámou pop . št pkou, a to ve vrstv  10 
cm.  

Ochrana p ed okusem zv í
Ochrana p ed okusem bude zajišt na oplocenkami pouze na ploše B. Na plochách 

A a C je použita individuální ochrana kmen  vzrostlejších a alejových strom . P i volb  typu 
chráni ky je dobré vybrat typ, který se po 4 – 5 letech za ne sám rozpadat a z porost  zmizí.  

Všechny ke e a odrostky budou opat eny nát rem chemickým p ípravkem (nap . 
Aversolem). Vzhledem k tomu, že v zem d lské krajin  je okus zv í intenzivní, je nutné 
provést ochranu proti okusu sou asn  s výsadbou a v rámci údržby ji n kolikrát opakovat. 

Výsadba vzrostlých strom
 Vzrostlé stromy s kvalitním ko enovým balem budou zasazeny do vyhloubených jam 
s vým nou p dy v jamkách na ploše C a bez vým ny p dy na plochách A a B. Vykopaná 
zemina bude smíchána s p dním kondicionérem Terracottem, který zvyšuje kapacitu p dy pro 
vodu a živiny, napomáhá rozsáhlejšímu r stu ko en , zmenšuje stres rostlin ze sucha 
a zvyšuje mikrobiologickou aktivitu p dy. Terracottem bude použit v množství 0,5 kg na  
strom. Výsadbové jámy budou mít hloubku minimáln  80 cm a jejich ší ka bude odpovídat 
1,5 násobku pr m ru ko enového balu. P i hloubení jam ukládáme vegeta ní vrstvu mimo 
ostatní zeminu a vracíme ji po výsadb  zp t jako nejsvrchn jší vrstvu.  

Spirálovit  sto ené, uzlovité nebo zaškrcené ko eny pro ežeme. Do výsadbových mís 
bude aplikováno kombinované tabletové hnojivo Silvamix (20 g/1 strom). Ko enový systém 
rozprost eme do  jejich p irozené polohy. D eviny vysadíme tak hluboko, jak byly p stovány 
ve školce. Ko enový bal obsypeme a stejnom rn  p itla íme.  
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Po výsadb  budou d eviny stabilizovány d ev nými oloupanými k ly s úvazkem. K ly 
musí zasahovat alespo  50 cm do p dy a jejich vrcholky po zatlu ení nesmí z stat rozt epené. 
Úvazek zajistí kmen proti bo nímu posuvu a nesmí zp sobit od ení nebo zaškrcení kmene. 
Úvazky na k lech budou zajišt ny proti posunutí. Proti výparu vody i mechanickému 
poškození budou kmeny chrán ny obalem z juty. Na záv r bude výsadbová mísa 
zamul ována 10 cm vrstvou d evošt pky nebo slámy. Po výsadb  bude provedena vydatná 
zálivka v množství 50 litr  k jedné d evin . 

Požadavky na školka ské výp stky: 
• stromy, které budou vysazovány, budou minimáln  2x p esazené a se zemním balem, 

který bude mít pr m r minimáln  40 - 50 cm 
• koruna d evin bude odpovídající pro daný druh i kultivar, pravidelná a bez poškození 
• kmen strom  bude rovný a nepoškozený 
• vysazované d eviny budou mít obvod kmínku ve výšce 1 m minimáln  8/10 cm nebo 

10/12 dle specifikace. 

Výsadba odrostk  strom  a ke
 K výsadbám budou použity kontejnerované sazenice i prostoko enné sazenice 
gelované.  

Kontejnerované d eviny budou vysazovány do vyhloubených jamek velikosti do 0,05 
m3. P i výsadb  bude do substrátu p imíchán p dní kondicionér Terracottem v množství 40 g 
na odrostek stromu a 20 g na ke . Ko enový systém bude umíst n v p irozené poloze 
a sazenice budou zasazeny o 5 cm hloub ji než byly doposud p stovány.  

D eviny budou pohnojeny kombinovaným hnojivem Silvamix (10 g/d evina). 
Poškozené ásti d evin hladce odstraníme. Proti výparu budou výsadby zamul ovány vrstvou 
d evošt pky nebo slámy vysokou 10 cm. Po výsadb  dojde k následnému zalití v množství 
10 l/sazenice. 

Výsadba prostoko enných d evin bude provád na ru n  do jamek o velikosti 0,02 až 
0,5 m3, do substrátu bude p imíchán Terracottem v množství 40 g/kus. D eviny budou 
vysazeny o 1–2 cm hloub ji než ve školce a budou pohnojeny  hnojivem Silvamix (10-20 
g/d evina). Po výsadb  budou d eviny zality v množství 10 litr  na jednu sazenici. 

Specifikace d evin pro SO2 Biokoridor LBK 1

Specifikace byla zpracována pro jednotlivé plochy v rámci SO2 a na záv r je uvedena 
souhrnná specifikace pro celý biokoridor.

SO2 plocha A – specifikace stromy 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Acer campestre L. javor babyka 12 obvod 8-10  
Prunus mahaleb L. mahalebka 5 výška 150-175 K 3 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 5 obvod 10-12 PK, gel 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 11 obvod 8-10 PK, gel 
CELKEM STROM  33  

SO2 plocha A – specifikace ke e 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Cornus mas L. d ín obecný 42 vel. 40-60 K 1,5 
Cornus sanguinea L. svída obecná 51 vel. 40-60 K 1,5 
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Ligustrum vulgare L. pta í zob 52 vel. 40-60 K 1,5 
Prunus spinosa L. trnka 25 vel. 40-60 K 1,5 
Staphylea pinnata L. kloko  zpe ený 14 vel. 40-50 K 2 
Viburnum lantana L. kalina tušalaj 18 vel. 40-60 K 1,5 
CELKEM KE 202  

SO2 plocha B – specifikace stromy 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Acer campestre L. javor babyka 16 výška 150-175 K 3
Carpinus betulus L. habr obecný 47 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 9 výška 150-175 K 3 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 156 výška 150-175 K 3 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 2 výška 150-175 K 3 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 3 obvod 8-10 PK, gel 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 1 obvod 10-12 PK, gel 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 6 výška 150-175 K 3 
CELKEM STROM  240  

SO2 plocha B – specifikace ke e 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Ligustrum vulgare L. pta í zob 23 vel. 40-60 K 1,5 
CELKEM KE 23  

SO2 plocha C – specifikace stromy 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Acer campestre L. javor babyka 40 výška 150-175 K 3
Carpinus betulus L. habr obecný 75 výška 150-175 K 3 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 75 výška 150-175 K 3 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 40 obvod 8-10 PK, gel 
CELKEM STROM  230  

Souhrnná specifikace d evin pro SO2 

Latinský název eský název Po et 
(ks) 

Velikost 
(cm) Bal 

Specifikace strom
Acer campestre L. javor babyka 56 výška 150-175 K 3
Acer campestre L. javor babyka 12 obvod 8-10  
Carpinus betulus L. habr obecný 122 výška 150-175 K 3 
Prunus avium L. t eše  pta í 9 výška 150-175 K 3 
Prunus mahaleb L. mahalebka 5 výška 150-175 K 3 
Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 231 výška 150-175 K 3 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 2 výška 150-175 K 3 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 3 obvod 8-10 PK, gel 
Sorbus torminalis L. je áb b ek 6 obvod 10-12 PK, gel 
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Tilia cordata MILL. lípa malolistá 6 výška 150-175 K 3 
Tilia cordata MILL. lípa malolistá 51 obvod 8-10 PK, gel 
Celkem strom 503  
Specifikace ke
Cornus mas L. d ín obecný 42 vel. 40-60 K 1,5 
Cornus sanguinea L. svída obecná 51 vel. 40-60 K 1,5 
Ligustrum vulgare L. pta í zob 75 vel. 40-60 K 1,5 
Prunus spinosa L. trnka 25 vel. 40-60 K 1,5 
Staphylea pinnata L. kloko  zpe ený 14 vel. 40-50 K 2 
Viburnum lantana L. kalina tušalaj 18 vel. 40-60 K 1,5 
Celkem ke 225  

Vysv tlivky: K – v kontejneru s objemem v litrech, PK – prostoko enná, bal – s balem, gel – 
gelovaná 

3.3 Zakládání travnatých ploch 
  

Na ploše biokoridoru nebudou zakládány travnaté plochy ani nebudou zatrav ována 
mezi adí mezi výsadbami strom  a ke . 

4. ÚDRŽBA VEGETA NÍCH ÚPRAV 

 Po realizaci biokoridoru LBK 1 vznikne na k.ú. Nesovice 3 500 m2 nových ploch 
osázených d evinami. Sou ástí realizace biokoridoru je dvouletá následná povýsadbová pé e. 

4.1 Údržba ploch d evin 

 Údržba v následujících 2 letech po výsadb  d evin zahrnuje  tyto innosti: 
• zálivka v závislosti na intenzit  a etnosti srážek, navrženo je 20 zálivek za vegeta ní 

období, nebezpe né jsou zvlášt  jarní p ísušky; 
• zálivka bude zajišt na v množství 50 l na 1 alejový strom a 10 l na 1 ke  nebo odrostek; 
• likvidace plevel  a bu en  kolem vysázených d evin, a to ru ním okopáváním a pletím 6x 

ro n ; 
• likvidace invazivních náletových druh , a to p edevším semená  a výmladk  Robinia 

pseudoacacia minimáln  3x ro n ; 
• pravidelná údržba mul ovaného mezi adí a likvidace bu en  minimáln  6x ro n ; 
• vým na uschlých nebo významn  poškozených sazenic strom  a ke ; 
• v p ípad  pot eby výchovný ez alejových strom  a zap stování jejich korunek; 
• kontrola a úpravy oplocenek, k l , úvazk  a chráni ek; 
• obnova mul e (10 %);  
• obnova chemické ochrany odrostk  a ke  proti okusu zv í, a to minimáln  3x ro n . 
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4.2 Údržba ploch po vykácených akátech 

 Údržba v následujících 2 letech zahrnuje tyto innosti: 
• likvidace ko enových výmladk  a semená  Robinia pseudoacacia post ikem p ípravkem 

Roundap, a to na ploše cca 600 m2 a 3x ro n . 

5. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ  

 Není p edm tem stavebního objektu. 

6. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Není p edm tem stavebního objektu. 

7. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY V ETN EŠENÍ 
JEJICH ZNEŠKOD OVÁNÍ 

 Není p edm tem stavebního objektu. Vysazované d eviny zvýší vsakovací schopnost 
území pro srážkové vody a sníží množství povrchov  odtékajících vod. 

8. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO TECH 
A JEJICH D SLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ EŠENÍ 

 Není p edm tem stavebního objektu. 

9. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 
PRACÍ 

1. Vytý ení všech parcel ešeného území 
2. Kácení d evin 
3. Plošná p íprava p dy na ploše A, B 
4. Vytý ení skupin a ad pro výsadbu 
5. Vým na p dy v jamkách na ploše C 
6. Vlastní výsadba d evin v etn  individuální a chemické ochrany proti okusu 
7. Mul ování ploch d evošt pkou nebo slámou 
8. Instalace oplocení proti okusu zv í 

10. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE 
O  MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAV , SKLADOVÁNÍ 
APOD. 

 Tyto požadavky nejsou. Doprava výsadbového materiálu bude zajišt na po stávajících 
silnicích a ú elových komunikacích. 
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11. EŠENÍ KOMUNIKACÍ Z HLEDISKA UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 Není p edm tem stavebního objektu. 

12. D SLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A BEZPE NOST PRÁCE 

12.1 D sledky na životní prost edí 

Realizací biocenter a biokoridor  územního systému ekologické stability (ÚSES) 
dojde ke zvýšení koeficientu ekologické stability širšího území, ke zvýšení estetické hodnoty 
krajiny i ke zvýšení biodiverzity. Prvky ÚSES plní také významné p doochranné protierozní 
funkce. Ochrana ÚSES je podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 
povinností všech vlastník  i uživatel  území. Realizace ÚSES pat í mezi opat ení ve 
ve ejném zájmu. Výsadbou geograficky p vodních d evin v intenzivn  obhospoda ované 
zem d lské krajin  se zvýší biologická rozmanitost širšího území a zmírní se v trná eroze i 
vodní eroze, která je na ešeném území zna ná. 

12.2 Nakládání s odpady 

 Jedinými odpady, které mohou vzniknou p i realizaci tohoto stavebního objektu, jsou 
kontejnery po vysazovaných d evinách a obaly od použitých chemických látek a hnojiv. 
Likvidaci t chto obal  zabezpe í firma realizující výsadby. Chráni e alejových strom  jsou 
z biologicky odbouratelného materiálu a oplocenky z drát ného pletiva mají také omezenou 
dobu životnosti a pak se rozpadnou. 
 Za likvidaci úniku ropných látek a olej  zodpovídá v souladu se zákonem firma, která 
bude provád t realizaci. 
 Likvidace obal  od p ípravk  Roundap, Aversol, Silvamix a Terracottem zabezpe í 
firma realizující výsadby, a to v souladu s platnými p edpisy. 

12.3 Inženýrské sít

 Podle podklad , které poskytl zpracovatel územního plánu, neprochází ešenou 
lokalitou žádné inženýrské sít . P ed zapo etím realizace budou p esto informováni všichni 
správci síti a vyzváni k p ípadnému up esn ní tras na ešeném území. 

12.4 Bezpe nost a ochrana zdraví 

 Jedná se o relativn  jednoduchou stavbu, kde není nutné zvlášt ešit problematiku 
bezpe nosti práce. Povinnosti zhotovitele vyplývají z obecn  platných p edpis  a obecných 
technologických pravidel. Z toho vyplývá zejména: 
– dbát na bezpe nost p i použití stavebních stroj , 
– dbát na ochranu zdraví p i použití chemických látek a používat p edepsané pracovní 

pom cky 
– dodržování organiza ních pravidel daných stavbyvedoucím (hlavním inženýrem) 

v návaznosti na další stavební práce a dodavatele. 
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13. VÝKAZ VÝM R  

Výkaz vým r SO2 – biokoridor LBK 1 byl zpracován z digitalizovaných výkres . 

SO2 - plochy Obvod plochy
(bm) 

Obvod oplocení
(bm) 

Zatravn ní
(m2) 

Mul
(m2) 

Vým ra plochy
(m2) 

plocha A 550 0 0 1 011 1 011 
plocha B 216 216 0 1 147 1 147 
plocha C  299 0 239 5 930 
CELKEM 766 515 0 2 397 8 088 

Vyty ovací práce na SO2 : 766 m (plochy)  + 200 m ( ady) 


