
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace KoPÚ Podolí u Přerova – IP18“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem realizace skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) bylo 
posílení ekologické stability intenzivně obdělávané zemědělské krajiny ve svahu 
jihovýchodně od obce. Cílem navrhovaného řešení je vznik lokality s výsadbou původních 
dřevin a křovin v kombinaci s květnatou loukou. Navrhované opatření zvyšuje ekologickou 
stabilitu a estetický potenciál území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.058b/22PR058b 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Přerov 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ: 27724905, Růženec 54, 

644 00 Brno, Ing. Vítězslav Hráček 
DODAVATEL: Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124, 615 32 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Přerov, Obec Podolí, Katastrální území Podolí u Přerova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 150 945,73 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 219 968,20 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 12. 9. 2022 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30. 11. 2025 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu byla realizace lokálních skladebních prvků ÚSES v katastrálním území Podolí u Přerova, 

konkrétně interakčního prvku IP18 na pozemku s parc. č. KN 505, který je v souladu se schváleným návrhem 

komplexních pozemkových úprav. Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl zpracován v projektové 

dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Vítězslav Hráček, Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ: 27724905, Růženec 54, 

644 00 Brno. 

 

Interakční prvek IP18 byl navržen na ploše 18511 m2 a nachází se ve svahu jihovýchodně od obce. V rámci realizace 

došlo k výsadbě květnaté louky pestrou druhovou směsí pro mezofilní louky květnaté. Výsadba dřevin byla 

realizována po jednotlivých segmentech (skupina A – skupina E). V těchto skupinách je zastoupen dub zimní 

(Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), lípa 

srdčitá (Tilia cordata), jilm habrolistý (Ulmus minor), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jabloň domácí (Malus 

domestica), hrušeň obecná (Pyrus communis), třešeň ptačí (Cerasus avium), třešeň chrupka (Cerasus duracina), 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Výsadby stromů jsou doplněny keřovými skupinami. Skupiny keřů tvoří svída krvavá 

(Swida sanguinea), hloh obecný (Crataegus laevigata), brslen obecný (Euonymus europaeus), líska obecná (Corylus 

avellana). Celkem bylo vysazeno 433 ks dřevin, z toho 227 stromů a 206 keřů. 

  



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV PO UKONČENÍ REALIZACE: 

 


