SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)
- Část 1: Oplocení Horní Chřibská, CHKO Lužické hory
- Část 2: Oplocení Nosálov, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
- Část 3: Oplocení Návsí, Slezské Beskydy
- Část 5: Oplocení Řeka, CHKO Beskydy
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
sídlo:
zastoupen:
ke smluvnímu
jednání oprávněni:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace
Ing. Jan Světlík, Ph.D., manažer projektu jako správce rozpočtu

Kontaktní osoba
Ve věcech technických: XXXXX
IČO:
621 56 489
DIČ:
CZ62156489
kontaktní adresa:
XXXXX; tel.: +420 XXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
kontaktní adresa:

Martin Pudil
Fričova 1986, 263 01 Dobříš
Martin Pudil
75582287
CZ7201141123, plátce DPH: ano
XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
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I.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas
předá dílo s názvem: „Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních
potřeb - rozdělena na části,“ realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí,
projektu „Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring“, podle
požadavků zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (1A, 1B, 1C a 1E)
„Technická specifikace“, a to pro všechny části samostatně, dle toho, na které části podává
zhotovitel nabídku (viz strana č. 1 - záhlaví smlouvy).
2) Zakázka je součástí projektu „Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich
monitoring“ financovaného v rámci Operačního programu životní prostředí. (dále jen „Dílo“).
3) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a
zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla
uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
1) Předpokládaný termín zahájení: dnem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo (dnem vložení
smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2) Lhůta dodání: nejpozději do 30. 6. 2021, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.
3) Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako
celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze č.
1 - Technická specifikace. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním
závazků z této smlouvy.
4) O finálním dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla
podepíší (protokol bude obsahovat označení všech smluvních stran, projektu a programu v
rámci kterého je Dílo realizováno, jména a příjmení osob předávajících a přebírajících Dílo,
datum vyhotovení protokolu).
5) Místem plnění jsou pozemky různých parcelních čísel a katastrálních území, blíže
specifikovaných v příloze č. 1 (1A, 1B, 1C a 1E).
6) Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez
vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.
7) Nedodržení termínu dodání celého Díla či jeho části bude považováno za podstatné porušení
smlouvy.
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III. CENA DÍLA
1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré
náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena bez DPH

Částka DPH

Cena včetně DPH

Část 1: Horní
Chřibská, CHKO
Lužické Hory

124.356,60 Kč

26.114,89 Kč

150.471,49 Kč

Část 2: Nosálov,
CHKO Kokořínsko Máchův kraj

126.031,90 Kč

26.466,70 Kč

152.498,60 Kč

Část 3: Návsí, Slezské
Beskydy

187.313,00 Kč

39.335,73 Kč

226.648,73 Kč

Část 5: Řeka, CHKO
Beskydy

188.337,00 Kč

39.550,77 Kč

227.887,77 Kč

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen,
a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

IV.
1)
2)
3)

4)

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla.
Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla
podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem
odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v
platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu
plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto
smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím
dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout
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doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele
podle této smlouvy.
5) Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu
objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně
z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto
bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je
dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele.
6) Fakturu musí zhotovitel označit názvem projektu následovně: „Předmětná dodávka je
součástí projektu Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring“,
financovaného v rámci Operačního programu životní prostředí.“ a číslem projektu, které mu
sdělí objednatel před uzavřením smlouvy.
7) Faktura zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:
 Označení faktury a její číslo
 Název, sídlo a identifikační číslo objednatele
 Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele
 Předmět smlouvy
 Číslo účtu, bankovní spojení
 Fakturovanou částku v Kč
 Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí
 Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného
v ČR
8) Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této
Smlouvy o dílo.
9)

DPH bude účtováno v zákonné výši podle místa plnění Díla.

V. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ
1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla
a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.
2) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této
smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.
3) Každá reklamace musí být uplatněna písemně nebo e-mailem a musí obsahovat úplný a
přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
4) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování
vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli
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smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, a to pro
každou část veřejné zakázky samostatně.
5) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel
oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
vedle svých nároků z vad Díla.
6) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den
prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.
7) Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení s nedodržením termínu plnění, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.
8) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

VI. OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ
1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či
jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s prodávajícím,
se kterými se prodávající seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace
zaznamenané
jakýmkoli
možným
způsobem.
O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.
2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze
subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či
více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
nebo sociální identitu.
3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní
strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování
této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné
úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují
nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně.
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Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně
nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně
technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků
si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné
informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.
5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části,
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo
způsobit škodu.
6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:


se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,



měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace
nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně
informací,



jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,



jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

8) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak
o osobních
údajích,
o
kterých
se
při
plnění
či
v souvislosti
s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen
objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými
předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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VII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
1) Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla (v každé části veřejné zakázky samostatně) o déle
než 30 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002
Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.
3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele
z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského
zákoníku.
4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj.
okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.
5) Zhotovitel nebyl ve výběrovém řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k
objednateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani
žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
6) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
7) Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
8) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
9) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného Díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro
svoji potřebu a pro potřebu jimi zřizovaných právnických osob.
10) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
a.

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při
provádění smlouvy; nebo

b.

zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

11) Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě,
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že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se
tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na
přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež
platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
12) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
13) Tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou
smluvních stran.
14) Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné
podobě. V tomto případě bude kupní smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech s platností
originálu, kdy kupující obdrží 4 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
15) Ustanovení bodu 12 a 13 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.
16) Tato smlouva je účinná jejím řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
17) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 A, B, C, E - technická specifikace.
18) Prodávající bere na vědomí, že je jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu OP VVV, Ministerstvu financí jako
auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům,
finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského
úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole
opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a
dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm
informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů). Prodávající i jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách.
19) Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při
vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat nejméně do 31. 12. 2033
veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu
kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po
uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty

str. 8 z 9

bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je
prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem.
20) Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato
smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené
podpisy.

Přílohy:
Nedílné přílohy této smlouvy:
Příloha 1 A, B, C, E - technická specifikace

V Dobříši dne: 14. 10. 2020
Za zhotovitele

V Brně dne: 5. 11. 2020
Za kupujícího

……………………………………..…
Martin Pudil

………..………………………………………..
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,
děkan Lesnické a dřevařské fakulty

podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2020.11.10
Ostrovský Datum:
09:28:34 +01'00'

…………………………………………………
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
koordinátor projektu jako příkazce operace

…………………………………………………
Ing. Jan Světlík, Ph.D.,
manažer projektu a správce rozpočtu
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Oplocení:

A) Horní Chřibská, CHKO Lužické hory
Realizace oplocení pomocí pevné ohrady z akátových kůlů (štípaných kůlů nebo řezaných kůlů
o průměru minimálně 7 x 7 cm) zapuštěných minimálně 70 cm do země v rozestupech 5 metrů,
rohy a brány zpevněné kozami. Na kůlech bude instalováno pastevecké pletiva o min. výšce
120 cm (materiál: pozinkovaný drát o min. průměru 2,2 mm, horní a spodní drát o průměru
min. 2,8 mm., celkem 12 vodorovných drátů) a elektrického ohradníku se třemi vodiči na
předsazených izolátorech ve výšce 20, 50 a 80 cm.
Počet a parametry bran: 1 pozinkovaná brána o šířce 3-4 metry o výšce 110 cm, na
předsazených izolátorech snímatelné rukojeti s gumou, ve které je vetkán nerezový vodič.
Délka oplocení: 680 metrů
Dotčené pozemky: 557/1 v k. ú. Horní Chřibská
Celková plocha zajištěných pastvin: 1,51 ha.
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B) Nosálov, CHKO Kokořínsko-Máchův kraj
-

-

-

Zabezpečení stávajících ohrad proti podhrabání na pozemcích p. č. 712/4, 712/3,
712/6, 719, 722/1, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7,723/1, 723/2, 735/2, 735/3
instalací 2 vodičů na předsazených izolátorech (20 cm) ve výšce 20 a 50 cm nad zemí
v délce 900 metrů. Stávající ohrady mají podobu akátových kůlů s rozestupy 2 m (cca
450 kůlů) a na nich napnuté pastevecké pletivo do výšky 150 cm. Na 3 místech budou
vchody o délce 3-4 m – snímatelné rukujeti s gumou, ve které je vetkán nerezový vodič.
realizace pevné ohrady na pozemcích p. č. 735/2, 735/3., 735/4 v kamenitém terénu
(bude vyžadovat strojové vrtání) – pastevní pletivo na akátových kůlech (štípaných kůlů
nebo řezaných kůlů o průměru minimálně 7 x 7 cm) zapuštěných minimálně 70 cm do
země v rozestupech 5 metrů, rohy a brány zpevněné kozami. Na kůlech bude
instalováno pastevecké pletivo o min. výšce 120 cm (materiál: pozinkovaný drát o min.
průměru 2,2 mm, horní a spodní drát o průměru min. 2,8 mm., celkem 12 vodorovných
drátů) a vodiče na předsazených izolátorech (20 cm) z vnější strany ohrady ve výšce
20 a 50 cm a přídavnou pásku ve výšce 140–150 cm.
Počet a parametry bran: 4 pozinkované brány o šířce 3-4 metry o výšce 110 cm, na
předsazených izolátorech snímatelné rukojeti s gumou, ve které je vetkán nerezový
vodič.

2/5

C) Návsí, Slezské Beskydy
Realizace oplocení o délce 828 metrů pomocí pevné ohrady z akátových kůlů (štípaných kůlů
nebo řezaných kůlů o průměru min. 7 x 7 cm) zapuštěných minimálně 70 cm do země
v rozestupech 5 metrů, rohy a brány zpevněné kozami. Na kůlech bude instalováno
pastevecké pletivo o min. výšce 120 cm (vysokopevnostní pozinkovaný drát o průměru min.
2,5 mm, min. 11 vodorovných drátů, mezera mezi svyslými dráty min. 15 cm, pevné
(neklouzavé) spojení v místě křížení drátů pletiva pomocí samostatného drátu (může být nižší
pevnosti a průměru) a elektrický ohradník tvořený bílou vodivou páskou o šířce min. 20 mm ve
výšce 150 cm a jedním vodičem na předsazených izolátorech (20 cm) ve výšce do 20 cm nad
zemí z obou stran.
Dotčené pozemky: 4199, 4192, 4218, 4200, 4219, 4220, 4221, 4222, 4225, 4229, 4231 v k. ú.
Návsí
Počet a parametry bran: 4 pozinkované brány o šířce 3-4 metry o výšce 110 cm, na
předsazených izolátorech snímatelné rukojeti s gumou, ve které je vetkán nerezový vodič.
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E) Řeka, CHKO Beskydy
Realizace oplocení o délce 836 metrů pomocí pevné ohrady z akátových kůlů (štípaných kůlů
nebo řezaných kůlů o průměru min. 7 x 7 cm) zapuštěných minimálně 70 cm do země
v rozestupech 5 metrů, rohy a brány zpevněné kozami. Na kůlech bude instalováno
pastevecké pletivo o min. výšce 120 cm (vysokopevnostní pozinkovaný drát o průměru min.
2,5 mm, min. 11 vodorovných drátů, mezera mezi svyslými dráty min. 15 cm, pevné
(neklouzavé) spojení v místě křížení drátů pletiva pomocí samostatného drátu (může být nižší
pevnosti a průměru) a elektrický ohradník tvořený bílou vodivou páskou o šířce min. 20 mm ve
výšce 150 cm a jedním vodičem na předsazených izolátorech (20 cm) ve výšce do 20 cm nad
zemí z obou stran.

Dotčené pozemky: p. č. 104, 764, 1088, 1089, 1093/1, 1093/2, 1095, 1098, 1102, 1103/1,
1103/2, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1264/1, 1098, 1264/1, 1265 v k. ú. Řeka
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Počet a parametry bran: 4 pozinkované brány o šířce 3-4 metry o výšce 110 cm, na
předsazených izolátorech snímatelné rukojeti s gumou, ve které je vetkán nerezový vodič.
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