Heřmanický a PP, ř. km 3,3 - 4,2 a 0,0 - 2,6 - projekt
Předmět zadání jednoduché dokumentace pro údržbu břehových porostů:
Předmětem zadání je zpracování JD pro kácení a ořez stromů, odstranění křovin, provedení náhradní
výsadby včetně zaměření kácených stromů a zajištění dokladové části a rozpočtu.
Objednatel doporučuje projektantovi prohlídku místa plnění před podáním cenové nabídky.

Rozsah zadání JD pro údržbu břehových porostů:
název akce: Heřmanický a PP, ř. km 3,3 - 4,2 a 0,0 - 2,6
název vodního toku: Heřmanický potok, PP Heřmanického potoka
IDVT: 10232156, 10220305
ČHP: 1-14-03-018
místo zásahu: ř. km 3,3 na IDVT 10232156 až ř. km 2,6 na IDVT 10220305 (silniční most u č. p. 7 až
silniční propustek u č. p. 278 v Heřmanicích)
k.ú.: Heřmanice v Podještědí
obec: Jablonné v Podještědí
obec s rozšířenou působností: Liberec
okres: Liberec
kraj: Liberecký
p.p.č.: pozemky v příslušnosti LČR hospodařit s majetkem státu a pozemky ve vlastnictví soukromých,
právnických osob a města
V rámci údržby břehových porostů bude provedeno odstranění min. 86 ks stromů (průměr kmene
v místě řezu od 0,1 m) a cca 100 m2 křovin z obou břehů koryta. Dřeviny jsou v terénu očíslovány a
označeny sprejem červené barvy.
Bude provedena náhradní výsadba dle požadavků CHKO Lužické hory, předpokládá se rozsah do cca
20 ks sazenic.
Přeznačení dotčených dřevin (obnovení značení) bude provedeno objednatelem ve spolupráci s
projektantem JD. Počet dřevin ke kácení se může ještě mírně zvýšit s ohledem na zjištěný zdravotní
stav již olistěných stromů v době přeznačení.
Porost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa není předmětem zadání, neboť dle § 47 odst. 2)
písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. v účinném znění se nejedná o břehový porost.
Termín odevzdání kompletní JD: do 30.04.2018

Obsahem JD bude:
Technická zpráva
 základní identifikační údaje
 uvedení vlastníků a nájemců všech dotčených pozemků (přístupy, příjezdy, dočasné skládky dříví,
náhradní výsadba)
 vymezení všech požadavků, popis specifik (např. vyhrazení a zabezpečení prostoru ohroženého
pádem káceného stromu či jeho částí, požadavky na sazenice, stabilizační konstrukce náhradní
výsadby a provádění výsadby, blízkost nemovitostí, zahrad, inženýrských sítí, komunikací a
technické infrastruktury, požadavky vlastníků pozemků)
 stanovení přesného způsobu provádění prací (kácení obyčejné, směrové, postupné, řez stromů
apod.)
 uvedení rizik při provádění prací dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v účinném znění a požadavek
na přizpůsobení firemního plánu BOZP zhotovitele
 způsob naložení s dřevní hmotou (prodej, odvoz, uložení, předání)

 TZ bude rozdělena na objekty: SO 01 kácení, SO 02 výsadba
 tabulka kácených dřevin v náležitostech:
kácení křovin
pořadové
číslo

plocha
(m2)

druh

pozemek

vlastník pozemku
(nájemce)

důvod kácení,
poznámka

kácení stromů
pořadové
číslo

ø v 15 cm
nad zemí
(cm)

obvod ve
130 cm
nad zemí
(cm)

druh

pozemek

vlastník pozemku
(nájemce)

důvod kácení,
způsob kácení

(měření rozměrů dřevin bude provedeno projektantem JD)
 soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a
ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování JD a požadavků objednatele
 soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS v cenové úrovni platné k termínu odevzdání
prací
 elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky a bude
zpracována v otevřeném formátu XLS
 soupis prací bude rozdělen na SO 01 a SO 02, vedlejší a ostatní náklady budou jako samostatný
objekt
Výkresová část
 základní mapa 1 : 10 000 s vyznačením místa kácení a výsadby
 katastrální mapa KMD (situace kácení a výsadby), ve které budou zakresleny:
- všechny dřeviny k odstranění (stromy jako bod s pořadovým číslem a křoviny jako plocha
s pořadovým číslem)
- konkrétní místa náhradní výsadby dřevin (stromy jako bod s pořadovým číslem)
- pracoviště a jeho obvod
- přístupy a příjezdy
- dočasné skládky dřevní hmoty
- další důležité skutečnosti (např. těsný kontakt se stavbami, inženýrskými sítěmi, uložení
dřevní hmoty)
- měřítko mapy KN bude zvoleno dostatečně podrobné k rozlišení jednotlivých dřevin
 poloha dřevin bude projektantem zakreslena do katastrální mapy na základě geodetického
zaměření v rámci zpracování JD (polohopis bude vyhotoven v souřadnicovém systému JTSK), u
zaměřených stromů budou v situaci a technické zprávě uvedeny souřadnice X, Y (ověření osobou
oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností není požadováno)
Fotodokumentace
 kácených porostů, míst pro náhradní výsadbu, komunikací, nemovitostí, pobřežních pozemků
včetně staveb na nich (např. oplocení, skleníky) apod.
 všechna paré JD požadujeme plnobarevná
Dokladová část
 vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí včetně Města Jablonné v Podještědí
 seznam sítí vyskytujících se v zájmovém území bude získán na místně příslušném Stavebním úřadu
formou jeho písemného vyjádření, případně z webové aplikace Registru subjektů technické
infrastruktury (http://www.rsti.cz)
 zajištění písemných souhlasů všech vlastníků a nájemců pozemků, které budou pracemi dotčeny:
- dotčení pozemků v nezbytném rozsahu (včetně pozemků pro skládku a přístupové cesty) na
základě § 49 odst. 1 písm. a), b), § 49 odst. 2 písm. c) vodního zákona č. 254/2001 Sb.
v účinném znění

-

-

nedílnou součástí souhlasů bude vždy výřez ze situace kácení a výsadby s graficky
vyznačenými plochami rozsahu dočasného záboru
komunikace s vlastníky a nájemci pozemků musí být vedena vždy s prokazatelným způsobem
doručení (osobní převzetí či na dodejku, v případě nedoručení min. ještě 2 opakování)
součástí cenové nabídky na zpracování JD bude i osobní projednání s vlastníky a nájemci
pozemků
souhlasy budou obsahovat veškeré činnosti na pozemcích a manipulace s majetkem a
zařízením ve vlastnictví vlastníků pozemků (např. naložení s pokácenou dřevní hmotou,
zřízení dočasné skládky dřevní hmoty, provedení náhradní výsadby, sejmutí a navrácení
oplocení, ochrana okrasných dřevin,)
případné nesouhlasy vlastníků pozemků budou zajištěny v písemné podobě
vzorový formulář souhlasu předá objednatel projektantovi

 oznámení zásahu do břehového porostu místně příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny
(OOP) dle § 8 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v účinném znění včetně
zajištění písemné reakce OOP, reakce OOP bude obsahovat i termín kácení
 závazné stanovisko OOP k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb. v účinném
znění
 další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, biokoridory apod.)
 stanovisko místně příslušného silničního správního úřadu a Odboru dopravy k pracím na
pozemních komunikacích včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací a stanovení
přechodné úpravy provozu (vyjádření a souhlas vlastníků komunikací, sdělení Dopravního
inspektorátu Policie ČR k návrhu dopravního značení DIO atd.)
 listinné doklady správních orgánů budou zajištěny v originálním vyhotovení včetně razítka a
podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli JPD datovou schránkou, budou tyto
doklady opatřeny ověřovací doložkou České pošty, s. p.
 veškerá správní rozhodnutí budou zajištěna včetně razítka nabytí právní moci nebo s doložkou o
nabytí právní moci

Ostatní požadavky:
Rozpracovaná verze JD bude v elektronické podobě průběžně konzultována se zástupcem
objednatele.
Korespondence zhotovitele JD pro OOP bude ještě před odesláním OOP předložena objednateli
k možnému připomínkování.
JD bude vyhotovena v 6 samostatných plnobarevných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické
(digitální) podobě (verze needitovatelná - formát PDF, JPG, verze editovatelná - formát DOC, XLS,
JPG) na CD/DVD nosiči.
Kontrolní rozpočet bude obsažen v paré č. 1 až 2, výkaz výměr pro zadání zakázky bude obsažen
v paré č. 3 až 6.
Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektu.
Štítek na deskách JD bude kromě ostatních údajů obsahovat i ČHP dotčených toků, IDVT a ř. km.
Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy a pro zadání a realizaci prací.

Přílohy: č. 1 - mapa širších vztahů
č. 2 - fotodokumentace
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