Český svaz ochránců přírody
Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP GLOBAL 500

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČSOP BENEŠOV
OS ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Stavebí úřad města Sedlec Prčice
náměstí 7. května 62
257 91 Sedlec-Prčice
Vyřizuje: Pašek (602 665 407)

Č.j.: 132–2525/16

Datum: 19. 1. 2016

Přihláška a vyjádření ke správnímu řízení č.j.: SÚ/2110/2016-4
Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j SÚ/2110/2016-4 ve věci povolení stavby „Doplnění
vodovodní sítě Měšetice 2“.
S umístěním stavby souhlasíme, ale upozorňujeme na to, že podél trasy je se nachází vzrostlé
dřeviny a je proto nutné dodržet následující podmínky, aby nedošlo k poškození stromů nebo jejich
kořenových
systémů:

- Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní
tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn.
obvodu) korun těchto stromů.
- Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru
větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
- V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm
nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m 2, bude toto předmětem samostatného správního
řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.
- Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo
k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.
- V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovinostromové pásy na mezích, kolem cesta apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na
nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků.
- Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí
být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby a také po ní
musí být břeh zajištěn proti erozi.
- Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné
nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl
erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.).
- Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci),
okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.
S pozdravem
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