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a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:
název stavby – tok, název

Labe, náhradní výsadba s následnou péčí na p.p.č.
1003/10 v k.ú. Lovosice

místo, případně ř. km, k.ú.

Levý břeh Labe, 785,870 – 785,920, k.ú. Lovosice

číslo DM

9051009329 – zdrž Střekov

identifikátor ISYPO

400338371 – zdrž Střekov

b) „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
1). Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
V letech 2017 – 2018 bude probíhat Revitalizace lesního parku Osmička Lovosice na
pozemcích p.p.č 1003/10 v k.ú. Lovosice, který je majetkem ČR s právem hospodaření
Povodí Labe, státní podnik a p.p.č. 1001 v k.ú. Lovosice, který je majetkem Města Lovosice.
Součástí této revitalizace bude odstranění 21 ks starých a nebezpečných stromů (na p.p.č
1003/10 v k.ú. Lovosice). Na základě „Smlouvy o provedení těžby dřeva a smlouvě kupní“
mezi Povodím Labe, státní podnik a Městem Lovosice bude proveden odprodej stromů, které
budou následně odstraněny (není součástí této akce). Po odstranění nebezpečných stromů
bude nutná náhradní výsadba s následnou 5-ti letou péčí. V roce 2017, v období vegetačního
klidu, bude 21 starých a nebezpečných stromů pokáceno.
2). Popis předmětu veřejné zakázky:
Tento záměr služby řeší náhradní výsadbu celkem 21 ks nových stromů na p.p.č. 1003/10
v k.ú. Lovosice a jejich 5-ti letou následnou péči. Na základě Technické zprávy, zpracované
Ing. Ivanou Větrovcovou, autorizovaným architektem pro obor krajinářská architektura, bylo
stanoveno, že v rámci Revitalizace lesního parku Osmička Lovosice bude provedena
výsadba těchto dřevin:
Seznam dřevin k výsadbě:
1. Dub letní (Quercus robur), obvod kmene 10-12 cm
2. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod kmene 10-12 cm
3. Střemcha obecná (Prunus padus), obvod kmene 10-12 cm
4. Vrba bílá (Salix alba), obvod kmene 10-12 cm
5. Habr obecný (Carpinus betulus), výška 150-200 cm

8 ks
2 ks
6 ks
2 ks
3 ks

Stromy celkem

21 ks

Druhové složení odpovídá požadavkům ÚSES pro danou lokalitu.
Sazenice stromů budou s balem, výsadba každého stromu bude zahrnovat zakůlování 3-mi
kůly, zhotovení výsadbové mísy (zamulčované), ochranu proti okusu zvěří, povýsadbovou
zálivku (alespoň 60 litrů/strom). Výsadba bude respektovat normu ČSN 83 9021 v plném
rozsahu.
Po vysazení nových stromů bude následovat 5-ti letá pěstební péče o ně.

Následná pěstební péče bude spočívat v ošetřování vysazených dřevin, pravidelném zalévání
včetně dovozu vody, ochraně proti škůdcům a mechanickému poškození, pěstebním řezu,
mulčování a případné výměně uhynulých jedinců.

3). Popis vzájemného stavu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Tato akce zajistí náhradní výsadbu listnatých stromů za staré nebezpečné topoly, které
musely být z bezpečnostního hlediska poraženy, jelikož ohrožovaly osoby, pohybující se po
místním lesoparku, jehož je výše uvedený pozemek součástí.
4). Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
do 31.5.2018 – výsadba dřevin
2018 – 2023 – následná péče

5). Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky:
Na základě Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., části druhé § 9 Náhradní
výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve
vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou
přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po
předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1,
je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody
povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí.
Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního
prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné
prominutí stanoví zvláštní zákon.
(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle
odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i
náhrady ekologické újmy.
c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu
stanovení těchto nákladů.
Předpokládaná hodnota VZ:
Výsadba dřevin
Dub letní(Quercus robur), obvod kmene 10-12 cm, zemní bal
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod kmene 10-12 cm, z.bal
Střemcha obecná (Prunus padus), obvod kmene 10-12 cm, z.bal
Vrba bílá (Salix alba), výška 200 - 250 cm, zemní bal
Habr obecný (Carpinus betulus), výška 150-200 cm, zemní bal
Mezisoučet

3 000,- Kč x 8 ks
3 000,- Kč x 2 ks
2 500,- Kč x 6 ks
1 400,- Kč x 2 ks
1 400,- Kč x 3 ks
52 000,- Kč bez DPH

Poznámka: V ceně je zahrnuta sazenice stromu dle uvedené specifikace, zakůlování 3-mi
kůly, zhotovení výsadbové mísy (zamulčované), ochrana proti okusu zvěří, povýsadbová
zálivka (alespoň 60 litrů/strom).
Následná pěstební péče
Následná pěstební péče 1. rok 1000 Kč/1strom x 21 ks
Následná pěstební péče 2. rok 1000 Kč/1strom x 21 ks
Následná pěstební péče 3. rok 900 Kč/1strom x 21 ks
Následná pěstební péče 4. rok 500 Kč/1 strom x 21 ks
Následná pěstební péče 5. rok 500 Kč/1 strom x 21 ks
Mezisoučet - Následná pěstební péče celkem za 5 let
CELKEM za výsadbu a následnou péči

21 000 Kč bez DPH
21 000 Kč bez DPH
18 900 Kč bez DPH
10 500 Kč bez DPH
10 500 Kč bez DPH
81 900,- Kč bez DPH
133 900,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě skutečných cen prací ve
zdržích řeky Labe obdobného nebo stejného charakteru během předcházejících 12ti měsíců.
d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na
stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních
konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné
požadavky na plochy a prostory apod.,
Navržená služba nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení a není nutné posuzovat
tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost zabezpečení z hlediska
požární a civilní ochrany.
Zhotovitel zajistí před zahájením a po ukončení prací fotodokumentaci jednotlivých lokalit.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a
komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na
dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor
zemědělského a lesního půdního fondu apod.,
Veškeré práce budou probíhat na pozemcích v majetku ČR, k nimž má právo hospodaření
Povodí Labe, státní podnik. K záboru zemědělské a lesní půdy nedojde. Vzhledem k tomu, že
práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení a pracoviště zajištěno tak, aby
nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami.

f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru
nemovitostí,
Všechny práce budou probíhat na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR, k němuž má
právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Proto v souvislosti s plánovanou službou není
třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy, viz níže.

p.p.č.1003/10 k.ú. Lovosice

g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou,
pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i
reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce
uvedení stavby do provozu,
-

h) Dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů
o provozu (užívání) obnovované kapacity
-

p.p.č. 1003/10 v k.ú. Lovosice v roce 2016 a 2017
Přílohy:
1. Situace revitalizace lesního parku Osmička Lovosice

