
Zeleň – náhradní výsadba

Předmostí

 Jedná se spíš o náhradu uschlé nebo poškozené zeleně, řešeno operativně

Lověšice 

1. Revitalizace všech stromů v obci, v parku obnovit výsadbu přestárlých stromů, provést 
prořezání, popřípadě postupné vykácení a vysazení nových

2. U autobusové točny a dětského hřiště provést zdravotní prořez, popřípadě vykácení 
přestárlých stromů a náhradní výsadbu

3. Revitalizace celého prostoru mezi ul.Moštěnská a Hulínská, silnice I/55. Parc.č.228/21 je 
v majetku ŘSD,  parc.č.228/2 a 234/2 je v majetku MUDr.Mrázek Boris, Brno, pozemky 
jsou dlouhodobě neudržované

4. Po oboustranném rozšíření vozovky v ulici Mírová doplnit okrasné stromy, kde zbude 
trochu místa (mezi sloupy NN), mezi ně doplnit živý plot z důvodu snížení prašnosti ale 
pouze nízkého vzrůstu z důvodu bezpečnosti. Tím dojde ke zrušení malých, zelených 
ploch určených k sečení.

5. Doplnění hlohu obecného do zelených ploch ulice U Parku
6. Doplnění lípy obecné kolem hřiště u sokolovny – pozemek TJ Sokol
7. Zřízení biokoridoru, výsadba vzrostlých, medotvorných stromů, vedle ul.Družstevní, 

parc.číslo 418/1. Jedná se část pozemku, který není pronajatý drobným zahrádkářům. 
Povolen dočasný pronájem paní Čadové do doby výsadby nového Biokoridoru. Některá 
políčka by bylo vhodné přemístit. Řešit až na základě projektu.

8. Výsadba kolem polních cest, tuto výsadbu lze realizovat až po ujasnění obslužných 
komunikací k dálnici D1.

9. Výsadba ovocných stromů kolem budoucí, nové cesty na Přerov a Bochoř, pokud 
nebude řešeno v rámci výstavby ŘSD – obslužná komunikace v souvislosti s D1

10. Výsadba stromů kolem nové cesty z RESTY Dakon, která bude na parcelách č.447/17 
kat.úz.Lověšice a par.č.5949/1 kat.úz.Přerov – osadit až po realizaci cesty.

11. Výsadba ovocných stromů, hrušně, švestky, kolem silnice III.třídy číslo 0557, mimo 
část, která bude zrušena novou dálnicí D1, cca 120 ks

12. Zřízení lesoparku, biokoridoru za RESTOU. Pozemky v majetku Statutárního města 
Přerov, par.č.5853/1,5853/2,5852/1 – kat.úz.Přerov, parc.č.450/1 – kat.úz.Lověšice.           

13. Vyčistit p.č. 442/11 v k.ú Lověšice u Přerova (pozemek vedle RD p. Pólové) – zarostlé 
s rozpadlou chatkou. Dlouhodobě neudržované, nálety, možná nová výsadba stromů.

 Výsadba nových ovocných stromů – požadujeme cca 120 kusů kolem silnice III.třídy 
číslo 0557 na Bochoř

 Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557 – náhradní výsadba 

Kozlovice

- dosázet túje  kolem hřiště

- živý plot před mateřskou školou až k zastávce autobusu

- revitalizaci stromů v ulici Na Zábraní a U Pomníku – vykácení starých sakur a osázení 
novými, v součinnosti s obyvateli ( pokud chtějí např. třešeň zachovat)

- v uličce Na Záhumenní ( směrem k obecnímu úřadu zezadu) vysekat náletové keře a 
zasadit živý plot 



- osázet nízkými keříky pomník a kolem chodníku k místní kapli sjednotit keříky

- udržovat stávající kamenné květináče u školy a v ulici  Tučínská. Pokud se toto nedaří  
žádáme je odstranit!  

- viz ostatní návrhy –zpracované  Mgr. Čechovou

Dluhonice
 revitalizace aleje kolem cesty Dluhonice – Rokytnice
 revitalizace aleje ke hřbitovu
 revitalizace pietního místa u místní kaple, včetně architektonického návrhu řešení 

lokality kolem pomníku a kaple

Újezdec 

 obnovení třešňové aleje na Švédské šance kolem vodárny (30 ks třešní, 10 ks višní)
 obnovení trnkové aleje podél potoka na Lověšice ( 40 ks trnek)
 výsadba v okolí suchého poldru ( 5 ks jabloň, 3 ks meruňka)
 výsadba za vykácené trnky na ul. Přerovská ( 10 ks hrušeň)
 dosázení uhynulých stromů na ul. Hlavní /kolem pošty/, (Buk letní, Dub letní, Javor 

klen, Javor mléč)
 výsadba na dětském hřišti ul. Větrná ( 5 ks lípa nebo zakrslá bříza)
 výsadba živého plotu okolo tzv. tréninkového hřiště /větší množství/ (Dřín obecný,

Dřišťál obecný, Hloh obecný, Rakytník řešetlákový)

Čekyně
 MV odsouhlasil návrh na výsadbu vzrostlých stromů v místní části a to na pozemku č. 

628, který je v majetku města Přerova a je dlouhodobě neudržovaný. Dále by bylo 
možno osázet stromy okolo parcely 901 (polní cesta)

Henčlov 

 p.č. 531, majitel Statutární město Přerov, doplnění 70 ks tújí kolem antukového hřiště
p. č. 1174, majitel Statutární město Přerov, doplnění cca 40 ks ovocných stromů 
(švestka, hrušeň, třešeň) - ohraničení kolem travnatého hřiště

 p.č.1202 a 900,majitel Statutární město Přerov p.č. 828, 829, 830, majitelé soukromé 
osoby - na těchto parcelách se nachází remízky, tyto jsou v pronájmu Mysliveckého 
sdružení Henčlov - doplnění výsadby konzultovat se zástupcem sdružení

Lýsky 

 Ořechy - 1-3 stromy na plácku za vagonem na hřišti 
 Lísky, hlohy, dříny od kapličky směrem k hřišti 
 Třešně, lípy, staré orůdy jabloní a hrušní – smíšeně okolo polních cest po celé délce 

v našem KÚ 
 Moruše – 1-3 stromy na plácku za vagónem na hřišti 

Popovice

 Výsadba vzrostlých tújí ( 150cm) nebo podobných dřevin u dětského hřiště 
v Popovicích.



Vinary

 vykácet staré a plané hrušně v ul. Vinařská a Růžová a nahradit je (kus za kus) 
ovocnými stromy

 podél odbočky z ul. Za Vrbím ve směru myslivna náhradní výsadby
 vysazování stromků na obecních pozemcích -  po výsadbě se musí někdo průběžně 

v jejich životním cyklu o stromy starat. Zodpovědnost za dodržování  povinnosti firem 
se po určitou dobu o náhradní výsadbu starat je na orgánu, který náhradní výsadbu 
předepsal.

 Lokality pro případnou náhradní výsadbu :
Na kopci „Čekyňák“ je zastaralý sad, který se může revitalizovat. P. Taťák neví jaký 
je současný stav – nájem, nebo kdo se o to stará. 

 Navrhnut další možný pozemek k náhradní výsadbě -  mezi zahradami (spodek kopce 
„Čekyňák“) .

Žeravice

- u kaple sv Marka  výsadba 5 ks javorů platanolistých
- ulice Nad Mlýnem,par.č. 479, výsadba  švestek
- ulice Pod Lapačem, p.č.835, výsadba různých typů dřevin kolem potoka (v části u 

hřiště) odstranění náletů a výsadba např.třešní ptačích ,olší,.. (dle možností) 
- obnova aleje hrušní kolem komunikace ke Kokorám
- obnova ovocného sadu na ulici Čekyňská   (třešně,…)
- nová výsadba v aleji kolem komunikace ke hřišti v ulici U Stadionu, p.č.385, (javory,

lípy,…)
- výsadba nové aleje kolem komunikace v ulici Pod Lapačem (po dohodě s vlastníky 

pozemků)
- průklest neřízené zeleně a doplnění jednotlivými kusy dřevin ve svahu na ulici 

Čekyňská ( p.č.588,589,742) 
- obnova významného krajinného prvku „Skalice“, odstranění náletových dřevin (akátů,

keřů…)
- revitalizace výsadby v celé obci  (odstranění přerostlé výsadby, výsadba  nové)
- založení remízků v části Kříba (pod chmelnicemi) - protierozní  opatření – a 

biokoridorů

Penčice

Požadavek, aby v místní části byly vysázeny ovocné stromky (výhradně peckoviny - třešně, 

višně, švestky):

 na pozemku p.č. 339 , k.ú. Penčice - jedná se o svah v blízkosti autobusové čekárny

v Penčicích. Podél chodníku, který vede k AČ, je ve svahu v řadě vysázeno několik 

stromků. Nad touto řadou nových stromků by bylo vhodné vysázet další řadu stromků 

v počtu asi 5 ks.

 Dále navrhujeme, aby byla nově vysázena alej švestek kolem místní komunikace ul. K 

lesu. Před novou výsadbou je prvořadě nutné provést: odstranění starých stromů a 

bezpodmínečně provést vyčištění příkop po obou stranách této místní komunikace.

Výsadbu nových stromků žádáme provést (po předchozích pracích na ul. K lesu) na 

jaře 2016. 


