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Olešnický potok ř.km 0,250 – 0,550 havárie břehového porostu

A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje
Název akce:

Olešnický potok ř. km 0,250 - 0,550 - BP

Místo prací:

p.p.č. p.č. 32, 44/3, 44/5, 41/6, 33/2 vše k. ú. Velké Březno

Obec:

obec Velké Březno

Okres:

Ústí nad Labem

Kraj:

Ústecký

Předmět projektové dokumentace:

Odstranění havarijního stavu břehového porostu Olešnického
potoka IDVT 10232670 po bouři Herwart (29.10.2017),
ČHP 1-14-02-0060-0-00

A.1.2 Údaje o investorovi:

Lesy České republiky s.p.,Správa toků - oblast Povodí Ohře
Dr. Vrbenského čp. 2874/1,415 01 Teplice
IČ 42196451

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD:

LČR s.p., ST Teplice, Ing. David Niče

A.2 Seznam vstupních údajů:
Pochůzka v místě zásahu, fotodokumentace, stanovení rozsahu zásahu, označení dřevin a
vyhotovení soupisu dřevin určených ke kácení a ořezu.
E-mailová komunikace s orgánem ochrany přírody AOPK ČR (pí. Šolcová).
A.3 Údaje o území:
Zájmový prostor stavby se nachází v okrajové části obce Velké Březno, v těsném sousedství s polní
cestou spojující Velké Březno a Valtířov v okrese Ústí n.Labem.
Místo stavby spadá pod CHKO České středohoří (AOPK ČR).
Seznam pozemků dotčených prováděním stavby: vše k.ú. Velké Březno
Koryto:
p.p.č
32

Přístupy:
p.p.č

druh
vodní plocha

druh

42/1

orná půda

41/7

ostatní plocha

41/8

ostatní plocha

44/5

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

44/3
33/1
33/2

vlastník
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

vlastník
Kocvera Miroslav Bc., Tovární 393, 40323 Velké Březno 1/2
Kocvera Radek, Náměstí 174, 40323 Velké Březno 1/2
Bella Krištof, Na Panském 119/48, 40332 Povrly 1/6
Helešicová Eva Mgr., Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí n. L. 1/6
Kocvera Miroslav Bc., Tovární 393, 40323 Velké Březno 2/6
Kocvera Radek, Náměstí 174, 40323 Velké Březno 2/6
Bella Krištof, Na Panském 119/48, 40332 Povrly 1/6
Helešicová Eva Mgr., Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí n. L. 1/6
Kocvera Miroslav Bc., Tovární 393, 40323 Velké Březno 2/6
Kocvera Radek, Náměstí 174, 40323 Velké Březno 2/6
Helešicová Eva Mgr., Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem
Helešicová Eva Mgr., Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem
Helešicová Eva Mgr., Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem
Helešicová Eva Mgr., Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem
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A.4 Údaje o udržovacích pracích:
Práce budou prováděny na jedné lokalitě v ř.km 0,250 – 0,550 Olešnického potoka. Vyžádají si
pohonné hmoty a vyprodukují odpad – dřevní biomasu, která bude zčásti využita a z části
zlikvidována.
Přístup k jednotlivým břehům je odlišný. Příjezd pro techniku je omezen pouze na vjezd a výjezd, tzn.
že do dokončení prací nebude technika vyjíždět z místa zásahu. Důvodem jsou podmáčené
zemědělské pozemky na obou březích.
TECHNIKA NEBUDE PŘEJÍŽDĚT PŘES STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK POLNÍ CESTY!!!
Předpokládaný termín realizace prací je leden až únor 2018.
A.4 Členění na objekty:
Práce nejsou členěny na objekty

B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území:
Lokalita zásahu se nachází na okraji intravilánu obce Velké Březno, mezi zemědělskými pozemky
(TTP). Jedná se o přirozené koryto toku bez úprav. Stromy zásahu jsou označené čísly 1-30 hnědé
barvy. Začátek úseku je ohraničen propustkem polní cesty a konec úseku je ohraničen průsekem pod
nadzemním vedením VN. Podél celého úseku zásahu vedou pouze nezpevněné cesty pro pěší.
Existence inženýrských sítí a zařízení:
Na okraji zájmového území stavby se nachází nadzemní vedení VN. V blízkosti přístupu na pravém
břehu se nachází oplocený nadzemní uzávěr VTL. V rámci zásahu nebudou dotčeny ani ohroženy.
Podzemní vedení a sítě nejsou vzhledem k charakteru prací zjišťovány.
Časové vazby:
Jedná se o zásah v režimu havarijního kácení.
Práce budou provedeny v termínu leden až únor 2018.
B.2 Zásady organizace výstavby (prací):
Pracoviště je volně přístupné z obecních místních komunikací v obci Velké Březno.
Přístupy pro techniku na jednotlivé břehy jsou řešeny s ohledem na ochranu ZPF jednotlivě.
Pravý břeh – z ulice Klášterní po nezpevněné polní cestě k začátku zásahu a proti vodě na konec
zásahu.
TECHNIKA NEBUDE PŘEJÍŽDĚT PŘES STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK POLNÍ CESTY!!!
Levý břeh – ze silnice V.Březno – Ústí n.L. odbočka na úrovni čerpací stanice po asfaltové cestě směr
Valtířov. Za železničním přejezdem po cca 30 m odbočka vpravo po nezpevněné polní cestě ke konci
zásahu a po vodě na začátek úseku.
TECHNIKA NEBUDE PŘEJÍŽDĚT PŘES STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK POLNÍ CESTY!!!
Podmínkou souhlasu vlastníků dotčených zemědělských pozemků je vjezd a výjezd techniky pouze na
začátku a konci prací, tj. do doby dokončení prací nebude technika z prostoru zásahu vyjíždět.
Vlastní pracoviště stavby je umístěno na p.p.č. 32 v k.ú. Velké Březno.
Veškerá dřevní hmota (vrby) bude ukládána za břehovou čárou do hrání (hroubí) a hromad
(nehroubí). Z každého stromu budou vytvořeny 1 hráň a 1 hromada, tj. bude vytvořeno větší množství
malých hrání a hromad.
Dřevní hmota bude z důvodu podmáčení pozemků a ochrany ZPF ponechána na místě zásahu
jako mrtvé dřevo k rozvoji života bezobratlých.
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Ochrana životního prostředí při prováděných pracích:
Riziko pro životní prostředí představuje únik mazacích a pohonných prostředků použité mechanizace
a dopravních prostředků při provádění prací. Povinností zhotovitele je, aby veškerá použitá
mechanizace byla v bezchybném technickém stavu a nevykazovala žádné úkapy provozních kapalin.
Veškeré stroje a zařízení pracující v korytě vodního toku musí obsahovat pouze biologicky
odbouratelné náplně. Odstranění případných škod na životním prostředí v plné výši zajišťuje a hradí
zhotovitel díla.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Nejedná se o stavbu, která podle zákona č. 309/2006 Sb. vyžaduje určit koordinátora BOZP. Stavba
nepodléhá povinnosti zadavatele doručit oznámení nejpozději do 8 dní před předáním staveniště
oblastnímu inspektorátu práce.
Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel prokazatelně seznámí své pracovníky s podmínkami prací a jejich provádění ve vazbě na
vnitropodnikový (firemní) plán BOZP, který zhotovitel aktualizuje pro podmínky prováděných prací.
Postup prací rozhodující dílčí termíny:
Práce budou provedeny jako celek. Předpokládá se provedení v rámci čtyř až pěti pracovních směn.
Kontrolní prohlídky:
Předpokládá se provedení maximálně dvou kontrolních prohlídek. První při předání staveniště a druhá
při převzetí díla, kdy bude proveden úklid a uvedení pozemků do původního stavu a budou předány
dotčené pozemky majitelům.
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C. Situační výkresy
C.1 - přehledná situace

C.2 - podrobná situace
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C. 3 – situace KN

C. 4 – situace ZOV
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D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
D.1 Technická zpráva
D.1.1 Kácení
V rámci zásahu bude pokáceno celkem 14,00 kusů stromů listnatých (vrba křehká).

pořadové druh stromu
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká

ø1,3

O1,3

øpařez

Opařez

břeh

49
27
64
43
69
46
43
51
66
61
30
32
46
54

154
83
199
132
213
140
136
163
205
192
94
98
147
172

58
32
73
55
83
64
49
55
82
66
42
38
51
58

180
98
221
170
258
204
156
172
253
209
133
124
163
189

LB
PB
PB
LB
PB
PB
PB
PB
PB
LB
LB
LB
LB
LB

poznámka

39

30
29
28
15

16
17

Dále budou u 49 ks stromů (vrba křehká) odstraněny zlomy a proveden bezpečnostní ořez korunv za
použití plošiny (z důvodu BOZP). Podrobný soupis dřevin určených ke kácení je v samostatné příloze
PD (Soupis stromů a keřů ke kácení). Pařezy budou zaříznuty těsně nad terénem, dle instrukcí TDS.
S dřevní hmotou bude nakládáno dle odstavce D.1.2 této PD.
Před zahájením prací a v jejich průběhu zhotovitel zajistí následující:
- fotodokumentaci dotčených pozemků a komunikací před zahájením prací a po jejich skončení,
kterou předá objednateli v elektronické podobě
- založí a povede stavební deník po celou dobu prováděných prací
- po dokončení prací uvede dotčené pozemky a komunikace, které byly prokazatelně využity
k provedení prací do původního stavu před zahájením výstavby.
D.1.2 Naložení s dřevní hmotou
Hroubí (dřevní hmota od průměru 700 mm včetně) bude zhotovitelem srovnána do hrání dle
jednotlivých stromů (každý strom 1 hráň) za břehovou hranu podél koryta toku.
Nehroubí (dřevní hmota o průměru menším než 700 mm) bude sneseno na hromady dle jednotlivých
stromů (každý strom 1 hromada) za břehovou hranu podél koryta toku.
Veškerá dřevní hmota bude z důvodu podmáčení pozemků a ochrany ZPF ponechána na místě
zásahu jako mrtvé dřevo k rozvoji života bezobratlých.

7

Olešnický potok ř.km 0,250 – 0,550 havárie břehového porostu

E. Fotodokumentace

8

