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1.    CHARAKTERISTIKA DOT ČENÉHO ÚZEMÍ   :  

Pozemek se nachází   v  jižní  okrajové  části  obce  Drmoul  v  těsné blízkosti 
místní komunikace. 

Navrhované úpravy se týkají pozemkové  parcely  p.p.č. 214/2 v k.ú. Drmoul
Plocha je přístupná po místní komunikaci ze západního směru. Napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu  se nemění.  
Úpravami se nemění její užívání. Dle současného platného ÚP se nachází ve 

funkční ploše  území bydlení venkovského typu.  Pro tuto plochu nejsou stanoveny 
regulativy. Lokalita je z větší části tvořena extenzivním travinobylinným porostem a v 
okrajové části náletovými dřevinami.

Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů
− projektová dokumentace je zpracována oprávněnými osobami
− byly dodrženy požadavky definované zástupci Obce Drmoul
− v území se nevyskytují ochranná pásma
− byla respektována ochranná pásma jednotlivých podzemních vedení
− ostatní podmínky nejsou známy. 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Vzhledem 
k tomu, že se stavba nebude napojovat na inženýrské sítě, není tato problematika 
řešena.

Na parkování a odstavování vozidel nebyl objednatelem vznesen požadavek.
Pozemek  se  nachází  v  nadmořské  výšce  cca  562  m.n.m.  a  je  rovinatého 

charakteru.  
Vzhledem  k  tomu,  že  součástí  úprav  nejsou  stavby  budov  (charakter 

navrhovaných  úprav  -  sadové  úpravy),  nebyl  řešen  podrobný  inženýrsko  – 
geologický  průzkum. 

Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů podle katastru nemovitostí

MAJITEL  POZEMKU: pozemek p.p. č. 214/2 v k.ú. Drmoul
majitel Obec Drmoul
Plzeňská 181, 354 72 Drmoul
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ÚČEL VYUŽITÍ: 214/2 – trvalý travní porost
VÝMĚRA:  350 m2  

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, p řístupové trasy
Pozemek není oplocen a je volně přístupný veřejnosti. Jižní a východní část 

tvoří oplocení soukromých zahrad, z části štítová strana hospodářského stavení. Po 
dobu realizace navrhovaných  úprav nebude pozemek přístupný.  Bude provedeno 
dočasné oplocení. Na pozemku se nevyskytují  žádné komunikace a chodníky pro 
pěší, proto není nutné řešit náhradní dopravní trasy. Navrhované stavební úpravy se 
týkají celého území a spočívají ve výsadbě dřevin. 

Koncepce rozvoje sídelní zelen ě v obci Drmoul
Obec Drmoul věnuje péči o úpravě intravilánu a stavu životního prostředí sídla 

značné úsilí. Průběžně jsou každoročně upravovány a obnovovány jednotlivé lokality 
v obci z hlediska volnočasového využití a zlepšení estetického vzhledu obce. Řešená 
lokalita  je  jen  drobným,  ale  neméně  důležitým  „střípkem“  v  mozaice  veřejných 
vegetačních ploch obce. 
  
2. CHARAKTERISTIKA P ŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ÚZEMÍ

Stanoviště  se  nachází  v  lokalitě,  která  je  zpracovateli  dokumentace  dobře 
známá, a  vyhází ze svojí dlouholeté praxe v tomto regionu. Z těchto důvodů nejsou 
přírodní podmínky podrobně popisovány. 

3. PŘÍNOS PRO BIOLOGICKOU ROZMANITOST A DRUHOVOU SKLADBU

Úprava  má  za  cíl  doplnit  upravený  vzhled  v  obci  i  na  menších,  méně 
intenzivně využívaných vegetačních plochách. Každá upravená plocha s doplněním 
porostu  ve  vícedruhovém složení  má význam z hlediska posílení  biodiverzity  -  v 
rámci lokality tedy bude mít realizace projektu kladný vliv.
     
4. LOKALIZACE PROJEKTU

Plocha je  situována v  okrajové části  obci.  Její  plocha je  nyní  bez výrazné 
stromové vegetace. 

Navrhované úpravy  budou realizovány výhradně  na pozemku ve vlastnictví 
obce Drmoul.

5. KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ V ÚZEMÍ A NÁVAZNOST NA JINÁ OPAT ŘENÍ

     Vzhledem  k  charakteru  místa  se  jedná  o  drobnou  vegetační  plochu 
dotvářejícího  estetický  ráz  obce.  Protože  se  plocha  nachází  v  blízkosti 
hospodářského zemědělského areálu, plní tato část také hygienická hlediska.    

6.  ČÁSTI PROJEKTU:
   6.A. Kácení a ošet řování d řevin    

6.B. Výsadba d řevin
6.C. Založení trávníku 
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Popis stávajícího stavu:
Pozemek  je  nerovný,  silně  zaplevelený,  v  okrajové  části  jsou  vyřezané  náletové 
dřeviny, celkový charakter pozemku vyžaduje zásadní přestavbu všech vegetačních 
prvků.
   
Navrhované řešení:

Smyslem navrhované úpravy je již  zmíněné začlenění prostoru do systému 
veřejně přístupné zeleně, která má zde spíše pohledový charakter jako doprovodná 
vegetační plocha podél komunikace.  

− plocha  bude  kultivována  regenerací  vegetačních  prvků  –  vyrovnání 
nerovností,  založení  nového  travního  porostu,  doplnění  keřů  a  stromů 
malokoruných  forem  s  vesnickým  charakterem  (okrasné  jabloně,  klasické 
třešně, keře přírodního charkteru s výraznou proměnlivostí v průběhu roku

6.A. Kácení a ošet řování d řevin  
Kácení  již  bylo  provedené  a  nebude  realizováno.  Bude  provedeno  pouze 

odfrézování pařezu pokáceného stromu včetně kořenových náběhů.    

  6.B. Výsadba d řevin
V rámci projektu je navržená dosadba celkem 6 kusů  stromů  a 20 kusů 

keřů. Z navrhovaných dřevin se jedná o druhy, které budou doplněním biodiverzity, 
ale též obohacením prostoru  z hlediska estetického (barevnost  květů,  plodů,  listů 
apod.).  Podrobné  údaje  o  výsadbě  a  specifikace  sortimentu  je  součástí  plánu 
výsadeb v grafické části.    

6.C. Založení trávníku
 Jedná se o založení trávníku parkového v celé ploše kromě keřové skupiny. 

zakládaného klasickým výsevem, který bude udržován častější frekvencí seče. 
  Travní  směs:  20  %  lipnice  luční  Slezanka,  30  %  kostřava  červená 

výběžkatá  Táborská,  10  %  kostřava  červená  krátce  výběžkatá  Rosana,  10  % 
kostřava  červená  trsnatá  Ferota,  10 % jílek  vytrvalý  Bača (Sport),  15  % bojínek 
cibulkatý Latina, 5 % metlice trsnatá Meta.

Technologie : 
Při  provádění  prací  je  potřebné  respektovat  platné  ČSN  pro  založení 

vegetačních prvků a použitý rostlinný materiál:
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků 
ČSN  DIN  18  918  Sadovnictví  a  krajinářství.  Technicko-biologické  zabezpečení 
zařízení
ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny 
ČSN DIN  18  920  Ochrana  stromů,  porostů  a  ploch  pro  vegetaci  při  stavebních 
činnostech
ČSN  DIN  464902-1,  FLL  z  05/2001  Výpěstky  okrasných  dřevin  –  Všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti, doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky 
okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení DIN 18 916 Výsadby rostlin a 
18 919 Rozvojová a udržovací péče pro rostliny a ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 
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Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, doplňující 
související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní 
ustanovení.

Trávník 
Před  založením  trávníku  bude  provedeno  celoplošné  odplevelení  aplikací 

totálním herbicidem, následně  dojde k vyrovnání nerovností  do 20 cm, přihnojení 
plochy kompostem, úpravě plochy hrabáním, výsevem a válením.  Osivo se seje na 
dostatečně uválenou půdu. Vyseté osivo se zapraví do půdy s následným uválením. 
Doporučený výsevek 30 g/m2. 

V  okrajové  části  bude  na  části  plochy  založena  štěrkotráva.  Plocha  bude 
nasypána 10cm vrstvou  štěrkopísku  a  po  zafrézování  do  podkladu  bude  prostor 
osetý hřišťovou travní směsí.   

Keře
Vysazované budou keře o výšce 60/80 cm a 150/175 cm - sazenice s balem o 

průměru 20 cm a 30/40 cm, velikost výsadbových jam pro keře bude do 0,05 a  0,125 
m3, 50 % výměna půdy. Skupina keřů bude mulčována 10 cm vrstvou drcené borky. 

Stromy
Vysazované stromy - sazenice se zapěstovanou korunkou, s balem, s výškou 

nasazení koruny 2,2 – 2,5 m, obvod kmene  16/18 cm. Velikost výsadbových jam pro 
stromy 1 m3  , 50 % výměna půdy (kompost). U stromů dojde po výsadbě k obalení 
kmene jutou ve dvou vrstvách, upevnění dřevin 3 kůly o průměru 6 cm a délce 2-3 m 
s horní příčkou a dvěma úvazky ve výšce cca 40 a 170 cm nad zemí. Mulčování 
výsadbové misky drcenou borkou v tl. 10 cm (1m2 pro 1 strom). 

Podrobná specifikace jednotlivých činností (výkaz výměr) je součástí rozpočtu 
a je uvedena v příloze. 

7. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 
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8.  PŘÍLOHY: VÝKAZ VÝM ĚR

Rozpočtované ceny vycházejí:
a) z nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP pro žádosti podané ve 27. 

výzvě
b) z katalogu HSV – katalogu popisů a směrných cen stavebních prací,  položek ceníku 823-

1 Plochy a úprava území, ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace, 2009 
(ve sloupci nazvaném „číslo položky“ je položka označena devítimístným číslem). 
Vzhledem k aktuální situaci na trhu a znalosti cenových podmínek nebylo provedeno 
ocenění dle novější cenové úrovně. Ceny na reálném trhu ve výběrových řízeních v 
regionu nepřekračují cenovou hladinu 2009.  

c)  z cen obvyklých zjištěných na základě analýzy aktuálních nabídkových cen (ve sloupci 
nazvaném „číslo položky“ je položka označena R)

6


