
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„LBK 2B a KZ 4 v k. ú. Hrušovany u Chomutova“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
 
Cílem realizace je založení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES),  
a to v podobě výsadby dřevin, které budou tvořit prvky ekologické stability krajiny. 
Výsadba je navržena v souladu s právními předpisy a požadavky na ekologickou 
funkci a charakter krajiny. Lokální biokoridor LBK 2B a krajinná zeleň KZ 4 
v katastrálním území Hrušovany u Chomutova budou doplněny o prvky a zařízení 
zlepšující biodiverzitu a osídlení cílovými druhy.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.080b/22CV080b 
PŘÍJEMCE DOTACE: SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov 
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Aleš Dvořák, Ostrov 2212, 438 01 Žatec, IČ: 71870962 
DODAVATEL: KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČ: 26160277 
MÍSTO REALIZACE: Okres Chomutov, obec Hrušovany, katastrální území Hrušovany u Chomutova 
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 446 926,53 Kč vč. DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 910 823,62 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 21. 3. 2023 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16. 11. 2026 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace lokálního biokoridoru LBK 2B a krajinné zeleně KZ 4 v k. ú. Hrušovany u Chomutova, 

které jsou v souladu s právními předpisy vycházející z Plánu společných zařízení v k. ú. Hrušovany u Chomutova  

a Územního plánu obce Hrušovany. Lokalita výsadby a založení prvků ÚSES je mimo zastavěné území.  

Biokoridor LBK 2B je navržen na ploše 7 090 m2 a vložen do plochy původní orné půdy. Realizací LBK 2B dojde 

ke změně ostatní půdy na trvalý travní porost pro zamezení zarůstání ploch buření a zajištění tak kombinace 

extenzivně využívaných pastvin a remízků. K realizaci je zvoleno vysázení linie dubů letních s velkým sponem  

7 metrů. Základem bude luční společenstvo, které bude většinou tvořit směs kostřav (kostřavový trávník) a na dvou 

místech bude vložena plocha květnaté louky. V nejnižší části pozemku (jedná se o zvlněnou terénní depresi v rámci 

jižního svahu údolí) bude vytvořena dvojice tůní, které budou tvořit vlhké sníženiny, popřípadě ptáčníky bez trvalé 

hladiny. Celkem bude vysazeno 70 kusů dubů letních a bude proveden výsev směsi kostřavového trávníku. Do směsi 

bude vhozeno osivo srpky obecné, máčky ladní a pcháče bělohlavého.  

 

Krajinná zeleň KZ 4 je navržena na ploše o výměře 675 m2 a bude provedena výsadba podél hlavní polní cesty. 

Výsadba krajinné zeleně bude tvořit linii (alej) z ovocných dřevin, která bude v nejnižším místě ukončena javory. 

Celkem se bude jednat o výsadbu 17 kusů třešní, 17 kusů ořešáků a 14 kusů javorů.  

 

Na realizované ploše LBK 2B a KZ 4 budou umístěny prvky zlepšující biodiverzitu - plazník, čmelín, úkryt pro ježky 

(přírodní), květnatá louka, sníženina (tůň, ptáčník), broukoviště a hmyzí hotel. 

 



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

STAV PŘED REALIZACÍ:  

LBK 2B - 5/2022         KZ 4 – 5/2022 

 

  

 

 


