TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Název akce
: BP LP Porubky v km 15,300-úsek km 0,040-0,630
Název objektu
: BP LP Porubky v km 15,300-úsek km 0,040-0,630
Vodní tok
: LP Porubky v km 15,300
IDVT
: 10212737
Dílčí povodí
: 2–01–01–1570
Katastrální území
: Horní Lhota u Ostravy
Obec
: Horní Lhota
Investor
: Lesy České republiky, s. p.
Správa toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Technická specifikace:
V roce 2019 bude zahájena stavba: „LP Porubky v km 15,300, km 0,040-0,630“. Před
zahájením samotné stavby mají být pokáceny zapojené porosty dřevin, které by bránily
provedení výše uvedené stavby. Jedná se o výřez křovin, pařezových výmladků, náletových
dřevin a kácení stromů, v daném úseku. Správce toku provede pokácení zapojených porostů
dřevin na vodním toku LP Porubky na vlastní náklady mimo vegetační období, ještě před
zahájením samotné výše uvedené stavby.
Dále bylo vydáno Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
vydaného obecním úřadem Horní Lhota pod spis. zn.: HL00117/2016 ze dne 2.2.2018.
V rámci kácení zapojených porostů dřevin vodního toku LP Porubky v km 15,300 a
v km 0,040-0,630 bude provedeno vyřezání náletových dřevin, pařezových výmladků a
křovin na nesouvislé ploše cca 100 m2. Dále budou vykáceny stromy, které zavazejí budoucí
stavbě. Celkem bude vykáceno 13 ks čísly vyznačených stromů. Z celkové výše uvedeného
počtu stromů (13 ks) investor předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených
podmínkách u všech 13 ks stromů-zde bude použito rizikové kácení (plošina, stromolezec),
resp. dle zvolené technologie zhotovitele. Stromy a keře určené ke kácení jsou označeny
oranžovou barvou. Odstraněné křoviny a větve pokácených stromů budou průběžně
likvidovány pálením na vhodném místě nebo drcením (štěpkovány), resp. dle zvolené
technologie zhotovitele za dodržení BOZP, ohlašovacích povinností a zákona o odpadech.
Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 15 cm.
Vytěžená dřevní hmota bude řádně očíslována a zaevidována v číselníku dlouhého a
rovnaného dříví a odkoupena za předem stanovené ceny. Veškerá dřevní hmota o průměru
nad 7 cm s kůrou je „hroubí“, podléhá tedy evidenci a jeho objem v m3 se stanoví podle
dřeviny, délky kusu a středního průměru měřeného v kůře. Číselník bude předán správci toku.
Odvoz dřevní hmoty z pozemků objednatele je možný, až po potvrzení číselníku správcem
toku. Dřevní hmota z pozemků obce Horní Lhota bude řádně protokolárně předána obci a
potvrzená kopie číselníku dřevní hmoty předán správci toku.
Práce budou probíhat v korytě vodního toku na parcelách pozemků níže uvedených v tabulce.
Investor doporučuje zhotoviteli před podáním nabídky prohlídku pracoviště.
Práce budou probíhat v období vegetačního klidu roku 2018 (do konce prosince 2018 musí
být provedeny veškeré práce včetně úklidu po těžbě a uvedení pozemků do původního stavu).

Specifikace kácených dřevin dle druhů a průměru v 1,3m
Olše lepkavá (Alnus glutinosa): 47, 52, 31, 42, 36, 36, 42, 47, 57, 15, 27 cm
Vrba křehká (Salix fragilis): 147 cm
Buk lesní (Fagus sylvatica): 31 cm

k.ú.

č.p.

vlastník pozemku

Horní Lhota u Ostravy

635/10

obec Horní Lhota

Horní Lhota u Ostravy

635/36

Lesy ČR, s. p.

Horní Lhota u Ostravy

635/37

Lesy ČR, s. p.

Horní Lhota u Ostravy

662/32

Lesy ČR, s. p.

Horní Lhota u Ostravy

1170

Lesy ČR, s. p.

Termín provedení: do 31.12.2018

Ve Frýdku-Místku, dne 9.11.2018

Zpracoval: Jaroslav Majerko

