
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem realizace opatření je zejména podpora původní bioty a zvýšení biodiverzity 
v lokalitě a posílení rozvoje populací mokřadních společenstev, dále zajištění 
doplnění zeleně v zemědělské krajině a v neposlední řadě zmírnění následků 
větrné eroze.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.035b/22BO035b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Brno 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VZD INVESTs.r.o., IČ: 269 210 060, Kpt. Nálepky 2332, 

53002 Pardubice                                                       
DODAVATEL: KAVYL, spol.s.r.o., IČ: 01312774, Mohelno č.p. 563,, 675 75 Mohelno  
MÍSTO REALIZACE: Okres Brno-venkov, Obec Jinačovice, Katastrální území Jinačovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 12 991 199,59 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 9 211 986,09 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 14.9.2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2026 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
 
Předmětem projektu je realizace několika prvků ÚSES s vodní plochou v katastrálním území Moutnice, které jsou 

v souladu s komplexními pozemkovými úpravami. Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl 

rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma VZD INVEST s.r.o IČ: 269 210 060, Kpt. Nálepky 

2332, 53002 Pardubice      

 

Opatření, vycházející z PSZ, má za účel vytvořit  prvky ÚSES v podobě vybudování tůní se stálou vodní hladinou 

spolu s  výsadbou biokoridorů, čímž dojde k vytvoření předpokladů ke zvýšení biodiverzity v území, posílení rozvoje 

populací mokřadních společenstev s důrazem na vytvoření stabilního přirozeného prostředí zejména pro 

obojživelníky v lokálním biocentru BC5 . Dosadbu stávajícího remízku na parcele o výměře biocentra po dosadbě 

1,5 ha, přičemž ve stávajícím porostu bude provedena úprava nevhodné druhové skladby. Výsadby biokoridorů BK4, 

BK5 a BK6,  kromě funkce posílení  ekologické stability území a doplnění chybějící zeleně v krajině, budou mít po 

plném vzrůstu  nezpochybnitelný vliv i na zmírnění následků větrné eroze. Celková výměra určená pro realizace je 

3,16 ha.  Součástí realizace je oplocení jednotlivých prvků a následná údržba zeleně po dobu 3 let.  

 

 

 

 



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

             

               

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

                              

 

 

 

 


