
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace prvků PSZ LBC 14 a 18 Okna u Polep“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem opatření je krajinářská úprava pro ochranu životního prostředí, navýšení biodiverzity a opatření proti 
větrné a vodní erozi v území. Realizací dochází ke zlepšení vodohospodářských poměrů a zvýšení 
ekologické stability.  

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ22/2.6.4/137.075b/22LT075b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Litoměřice 
ZÁMĚR: Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Gabriel s.r.o. České Kopisty 208, 4012 01 Litoměřice 
DODAVATEL: KHL-EKO, s.r.o, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 
MÍSTO REALIZACE: okres Litoměřice, obec Polepy, katastrální území Okna u Polep 
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 775 816,95 Kč 
VÝDAJE PRO DOTACI: 900 541,02 Kč 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 6.9.2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 14.11.2025 
 
ANOTACE, POPIS:  

Předmětem projektu je realizace výsadby porostů biocenter LBC 14 a LBC 18 s následnou tříletou péčí 
o porost, dle schváleného plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Okna u Polep.  
Lokální biocentrum LBC 14 je částečně vymezené a částečně navržené k založení. Nachází se 
v severozápadní části k. ú. Okna u Polep. Biocentrum je navrženo na úkor v současnosti zemědělské 
půdy tvořené udržovanou loukou na samém okraji obce Okna. Zbylou část plochy biocentra tvoří nevelký 
remízek a vegetační doprovod potoční nivy Úštěckého potoka. Doprovodný porost Úštěckého potoka 
a výsadba ovocných stromů bude zachována a dojde k dosadbě území porosty z javorů, habrů, jabloní, 
vrb a keřů ptačího zobu a kaliny obecné. Navržené výsadby navazují na stávající remízky. Porost biocentra 
bude mít také tlumící funkci větrné eroze. 
 
V LBC 18 byl zachován stávající porost mezi Úštěckým potokem a Mlýnským náhonem a výsadby nově 
vysazených ovocných stromů. Navržená výsadba navazuje na stávající porost a současně rozšiřuje oblasti 
výsadeb s cílem vytvořit přirozenou sukcesi porostu. Porost také tlumí vodní a větrnou erozi. Součástí 
úprav je lokální modelace zvlněného terénu – úprava terénu hl. max. 0,75 m, která bude oseta lučním 
trávníkem – hydroosev v ploše 3 103 m2. Přebytečná zemina z terénní modelace bude rozhrnuta do plochy 
území LBC 18.  
 
Pro jednotlivé prvky byly vybrány rostliny s ohledem na pěstební technologii, přírodní a stanovištní 
podmínky. Navržené druhy stromů: javor mléč, habr obecný, jabloň domácí, vrba bílá, lípa velkolistá a jilm 
horský. Navržené druhy keřů: ptačí zob obecný, kalina obecná.  
 
Celková výměra k založení LBC 14 a LBC 18 je 1,5725 ha. 
 

 



F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 


