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Odborný posudek AOPK ČR k žádostí v rámci
programu Životní prostředí

arodní o

Regionální pracoviště AOPK ČR: RP Střední čechy, Podbabské 2582/30, 160 00 Praha 6

Podporovaná aktivita 5. 4. A - Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných
vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření kzajištění podmínek
pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Odborný posudek ve smyslu 5 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2
Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím

NPŽP
Odborný posudek je jedním z podkladů pro hodnocení SFŽP a jako takový nezakládá
nárok na schválení nebo zamítnutí žádosti. O schválení nebo zamítnutí žádosti
rozhoduje ministr životního prostředí na základě hodnocení SFŽP a doporučení Rady
fondu.

Identifikace žadatele: Obec Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
Název projektu: Fotbalové hřiště ve Velkých Přílepech — návrh sadových úprav

Otázky:
1. Je projekt v rozporu s plánem péče o ZCHÚ nebo se souhrnem doporučených opatření
pro území soustavy Natura 2000?
„Není relevantní- lokalita řešená projektem se nenachází v ZCHÚ ani na území soustavy

Natura 2000“

2. Obsahuje projekt dostatečné zhodnoceni stávajícího stavu lokality?
Hodnocení:
Zhodnocení stávajícího stavu lokality je až na drobnosti dostatečně. V projektové
dokumentaci se uvádí, že popisovaná lokalita je tvořena dvouřadou alejí vzrostlých ořešáku
a linií pařezů velkých průměrů, které zřetelně zmlazují. Během místního šetření byly zjištěny

nesrovnalosti v inventarizaci dřevin, resp. v zákresu skutečného stavu. U dvou stromů chybí
vzákresu označení „strom stávající“. Mírně matoucí je také označení stávajících stromů
zároveň jako „strom navrhovaný".

3. Je vprojektu dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu
a funkce ekosystémů?
Hodnocení:
V projektové dokumentaci je podrobně popsán průběh stavby — realizace mlatové cesty —

a výsadeb zeleně, a to včetně popisu udržovací péče o rostliny. Není zde však zmíněn vliv
navržených opatření na biodiverzitu, např. popis stavu lokality po odstranění pařezů. Dojde
zde k negativnímu ovlivnění — ztráta biotopů pro živočichy

4. Jsou v případě existence negativních vlivů navržena dostatečná opatření kjejich eliminaci
Či minimalizaci?
Hodnocení:
Vprojektové dokumentaci je navržena ochrana stávajících dřevin před poškozením a
provedení cest tak, aby jejich konstrukce nezasahovala do kořenového systému stávajících
stromů. Jsou zde dostatečně navrženy postupy v případě, že by došlo k přerušení kořenů
apod.
Změny vzasakovacím režimu se podle projektové dokumentace nepředpokládají —

navržené mlatové cesty umožní vsakování dešťových vod přímo na pozemku stavby. Avšak
dle častých zkušeností v praxi je nutno poznamenat, že mlatové cesty bývají zhotovitelskými
firmami často postavené tak, že jejich propustnost není zachována. Bývá to především díky
různým vápnitým příměsím, které se ke štěrkovým frakcím přidávají. Je tedy vhodné
důsledně dohlédnout na provedení mlatové cesty tak, aby její propustnost byla zachována.

5. Je projekt optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory (tzn. zlepšení
životního prostředí vobcích prostřednictvím zakládání a obnovy veřejné zeleně a
doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru), přispívá k adaptaci na změnu
klimatu, voli vhodné druhy dřevin a využívá nejlepší dostupné metody a znalosti?“
Hodnocení:
Cílem navrhovaných sadových úprav v obci je obnovení plochy zeleně podél fotbalového
hřiště. Navrženo je dosadit stávající ořešákovou alej třemi kusy stromů, vytvořit zde mlatovou
cestičku a zákoutí pro lavičky. Dále je navrženo odstranit stávající pařezy topolů a osázení
volného místa skupinami keřů.
Z hlediska naplnění cíle podpory by bylo vhodné některé návrhy provést jinak. Především
není žádoucí odstraňování pařezů. Pařezy samotné jsou cenným biotopem pro živočichy,

především pro hmyz. Dosazení aleje o další stromy je vhodné; v severní části aleje by se
dokonce v místě označeném k dosazení vešly stromy dva.
V projektové dokumentaci je navržena výsadba celkem 254 ks keřů, rozdělená do
několika keřových skupin. Bohužel jsou zde voleny výhradně nepůvodní taxony rostlin, což
není z hlediska naplnění cílů podpory vhodné. Počet vysazovaných keřů doporučujeme

snížit.
Dalším vhodným návrhem (v projektu ovšem není plánován) by bylo ošetřit stávající
stromy, tzn. provést zdravotni řez. Ošetření je vhodné nejen u vzrostlých stromů, ale i
u menšího stromku ořešáku (nachází se v severní části aleje), který má dva terminální
výhony a nemá zapěstovanou korunku.

Lze tedy shrnout, že optimálním vyřešením úprav v dané lokalitě je ošetření stávajících
stromů, dosadba tří (event. čtyř) nových stromů a vybudování mlatové cestičky, pokud bude

zajištěna její propustnost.

V ...Praze......dne...22.2.2017„„

RP Střední Čechy

Ředitel RP RNDr. Jaroslav Obermajer

“ Seznam nejčastěji vysazovaných a dostupných geograficky původních a stanovištně vhodných druhů dřevin
a seznam nepůvodních druhů s invazním potenciálem jsou uvedeny v příloze č. 8 Výzvy. Prioritizované staré a
krajové odrůdy ovocných stromů jsou uvedené vseznamu Standardu AOPK ČR (Řada COZ 003) dostupném na
webových stránkách AOPK ČR (http:ztstandardynatureczlseznam-standardu(l.

