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Souhrn problematiky

Materiál byl zpracován na popud odboru regionální politiky MMR s cílem zajistit pro obce podklad, který by stručně
informoval  o  metodických doporučeních,  návodech,  správných postupech a dalších odborných materiálech pro
kvalitní, efektivní a správnou péči o dřeviny v obcích.

Kapitola  Význam a funkce dřevin v obcích  shrnuje  nejdůležitější  funkce dřevin  v  obcích,  kdy stromy jsou
nejvýraznější a nejdůležitější složkou přírody v sídlech. Poskytují nám mnoho benefitů a plní zde nezastupitelnou roli.

Plánování a výsadba dřevin - správné výsadbě stromů musí předcházet fáze plánování. V ní si klademe důležité
otázky, které nám pomohou dospět, jak ke vhodné lokalitě pro výsadbu, tak i k výběru patřičných druhů. Nevzhledná
a neudržovaná zeleň není dobrou vizitkou žádné obce.

Chceme-li kvalitní zeleň v obcích, pak je nutné vyžadovat průběžnou odbornou péči. Nevhodně provedené
zásahy do koruny mohou strom ve vývoji citelně ohrozit. Pravidelná péče by ale rozhodně neměla být zaměřena
pouze na řez stromu.

Vhodné druhy a prostorové uspořádání dřevin v obcích jsou základem úspěchu a identity zeleně venkovských
sídel. Ty zásadním způsobem určují dnešní obraz české vesnice.

Velkou pozornost si v obci zaslouží památné stromy, kterými se mohou stát mimořádně významné stromy,
jejich skupiny a stromořadí. Stromy jsou za památné vyhlašovány podle zákona č. 114/1992 Sb.

Aleje, ovocné sady, či ovocné solitérní stromy významně dotvářejí architektonickou podobu lidských sídel a
jsou důležitou složkou životního prostředí. Jsou významné též z psychologického hlediska, jako vjem bezpečného a
obydleného prostoru.

Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením, stanovujícím parametry výstupů a technický popis
postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu, včetně vlastností použitých
materiálů,  výrobků  a  definice  pojmů.  Standardy  po  odborné  oponentuře  vydává  AOPK  ČR,  která  je  zpracovává  ve
spolupráci s dalšími odbornými institucemi. Standardy mají v praxi široké možnosti využití. Pro investory jsou
pomůckou, která napomáhá přesnému definování zadání pro projektanta, předmětu díla a pro hodnocení díla při jeho
přebírání.

V procesu zadávání  veřejných zakázek lze zohlednit mnoho požadavků týkajících se předmětu veřejné
zakázky, resp. jeho realizace. Jde především o technické, obchodní a jiné podmínky realizace veřejné zakázky.
V rámci uvedených požadavků lze zohlednit rovněž kritéria (požadavky) environmentálního charakteru a sociální
podmínky. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů lze při vhodném vymezení
předmětu veřejných zakázek a jeho podmínek použít jako jeden z nástrojů ochrany životního prostředí.

Péče o veřejnou zeleň je dlouhodobou investicí, která by měla být řešena podle projektu. Do zadání veřejné
zakázky je potřebné uvést relevantní požadavky, které specifikují všechny úkony a definují použité materiály. K tomu
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nám napomohou měřitelná environmentální kritéria a povinnosti způsobu doložení a ověření.

Na uvedené kapitoly jsou navázány informační zdroje, které podrobně a názorně vysvětlují problematiku plánování a
výsadeb dřevin, péči o dřeviny, volbu vhodných druhů, problematiku alejí a ovocných dřevin, legislativní ochranu
dřevin z pohledu ochrany přírody a krajiny, a též z hlediska památkové péče, rovněž i  problematiku zadávání
veřejných zakázek, oborových standardů a dalších témat, která najdou každodenní uplatnění při správě a péči o
dřeviny.

Přílohy

http://www.obcepro.cz/data/doporuceni_k_peci_o_dreviny_v_obcich.pdf1.
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