Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Závazné podmínky AOPK ČR

AOPK ČR - regionální pracoviště Východní Čechy
Adresa: Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice
Jméno zpracovatele: Mgr. Zdeněk Unčovský
Datum: 29.11.2017
T: 466 797 580
F: 466 310 314
ID DS: kpddyvy
vychodni.cechy@nature.cz
www.nature.cz
Název projektu: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko
Specifický cíl: 4.3
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006001
Účel dotace:
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně
v k.ú. Trnava, Hněvčeves, Hrádek u Nechanic, Mokrovousy, Sobětuš, Nerošov, Nechanice,
Staré Nechanice, Radíkovice, Sovětice, Stěžírky, Stračov a Klenice. V rámci realizace dojde
k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území obcí.
Specifikace žadatele/příjemce dotace:
Název subjektu (jméno): Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
Adresa sídla: Mokrovousy 18, 503 15
IČ: 70957606
Statutární zástupce / kontakt: Petr Švasta / 603 154 085
1. Podmínky kategorie A:
Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky
stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.
1.1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, s
výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem
dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK.
1.2. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly
budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
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1.3. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a
nesmí bránit migraci živočichů.
1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k
hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.
1.5. Řez dřevin bude provádět kvalifikovaná k této činnosti odborně způsobilá osoba
s doporučenou kvalifikací ČCA, ETW, ISA.

2. Podmínky kategorie B:
Podmínky vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni
podání žádosti o dotaci.
2.1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy,
které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba
geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.
2.2. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat
původnímu dle schválené projektové dokumentace.
2.3. Zvolené náhradní taxony nesmí být invazní.
2.4. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o
nově realizované výsadby a ozelenění.
2.5. Nově zakládané trávníky budou realizovány dle ČSN 83 9031: Technologie vegetačních
úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.
2.6. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich
ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy
inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardech AOPK ČR
SPPK A02 002:2015 „Řez stromů“, SPPK A02 003:2014 „Výsadba a řez keřů a lián“, SPPK
A02 001:2013 „Výsadba stromů“.
2.7. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných
dřevin.
2.8. Výsadbové práce budou provedeny v souladu s metodickým doporučením standardů
AOPK ČR SPPK A02 001:2013 „Výsadba stromů“, SPPK A02 003:2014 „Výsadba a řez keřů
a lián“, SPPK D02 003:2016 „Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině“.

Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Závazné podmínky
AOPK ČR IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I zdenek.uncovsky@nature.cz I T:
466 797 584

2.9. K výsadbě budou použity stanovištně vhodné odrůdy ovocných dřevin dle metodického
doporučení standardu AOPK ČR SPPK D02 003:2016 „Funkční výsadby ovocných dřevin
v zemědělské krajině“.
2.10. Ošetření dřevin provádět v souladu s metodickým doporučením standardu AOPK ČR
SPPK 02 002:2015 „Řez stromů“.
2.11. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.

3. Podmínky kategorie C:
Další podmínky.
3.1. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů,
je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit
příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup.
3.2. Příjemce dotace se při realizaci opatření bude řídit ČSN 83 9041: Technologie
vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu –
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních
prvků, kombinované konstrukce.
3.3. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a
zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy
související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající
dřeviny.
3.4. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Revitalizace zeleně
v Mikroregionu Nechanicko“. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby
budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich
posouzení a schválení.
3.5. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP Východní Čechy o zahájení fyzické realizace,
aby mohla být provedena monitorovací dohlídka v průběhu prací.
3.6. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly
dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.
3.7. Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit
následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém
stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu.
Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě.
3.8. Výsadbu dřevin realizovat ve vhodném ročním období, za optimálních klimatických
podmínek.
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4. Opatření k nápravě
Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové
pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace
k realizaci nápravného opatření.
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