Zápis z jednání PS Péče o krajinu konané dne 27.2.2018 v kanceláři manažerů Libouchec
Přítomni dle prezenční listiny
Ing. Renata Michalegová seznámila přítomné s novými možnostmi rozšíření PR OPŽP:
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) – pouze v obcích nad 500 obyv.
o zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch
(60%)
zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků,
remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů
doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a
realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin,
částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně
provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a
zpomalují odtok srážkové vody)
součást realizace zeleně jako opatření na podporu biodiverzity
B.6.4.4.4.1 Specifická kritéria přijatelnosti

• Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném
prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému
sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním
a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb
podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny.
Revitalizované plochy se musí79 nacházet v zastavěném území sídla nebo na zastavitelné
ploše mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci
zástavby či bylo vydáno stavební povolení.
• Projekt je realizován v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500
obyvatel.
B.6.4.4.5 Specifické způsobilé výdaje:
• pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně, je-li navázána na realizované opatření,
do výše limitu výdajů na přípravu projektu dle kapitoly B.2.2 těchto Pravidel. Studie musí být
zpracována autorizovanou osobou v oboru „krajinářská architektura“ a dle Osnovy a metodického rámce
pro zpracování studií systému sídelní zeleně,
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• zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních
průzkumů, zejména fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu či průzkumu
netopýrů při dodržení podmínek způsobilosti předprojektové přípravy80,
• stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby zajišťující splnění
parametrů specifického cíle, zejména:
o výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči81 nejdéle po dobu
3 let od ukončení realizace výsadeb. Výsadbu dřevin uvedených v seznamu
invazních druhů v SC 4.2, aktivitě 4.2.3 lze podpořit pouze v odůvodněných případech,
kdy nelze využít jiný druh,
o ochranu a ošetření stávajících stromů,
o kácení82 dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně
nezbytné k založení nové zeleně, příp. k revitalizaci zeleně stávající. Pokud
dřeviny navrhované ke kácení nejsou nahrazovány novou výsadbou či nesouvisí
s uvolněním, nejsou způsobilým výdajem. Důvody kácení dřevin, zejména špatný
zdravotní stav dřevin a rizikovost vůči okolí, budou vždy podloženy
dendrologickým průzkumem.
B.6.4.4.6 Specifické nezpůsobilé výdaje
• Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů.
• Výsadba a ošetřování těchto druhů: Acer negundo – javor jasanolistý, Ailanthus altissima –
pajasan žláznatý, Prunus serotina – střemcha pozdní, Rhus typhina – škumpa orobincová,
Lycium barbarum – kustovnice cizí.
• Realizace zeleně na lokalitách mimo zastavěné území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo
zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu nedošlo k realizaci zástavby či
nebylo vydáno stavební povolení.
Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt v rámci SC 4.4 jsou stanoveny na 250 000 Kč
(bez DPH). Pro projekty v rámci nástroje CLLD jsou minimální náklady na projekt stanoveny na
100 000 Kč (bez DPH).
Diskuze:
Obec Malšovice má zájem realizovat projekt na revitalizaci návsi – zeleň
Město Benešov nad Ploučnicí – má zájem realizovat projekt na úpravu lesoparku
Závěr:
Pracovní skupina doporučuje připravit návrh na změnu PR OPŽP – přidání nových opatření.
Zapsala: Ing. Renata Michalegová 27.2.2018
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