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Záznam
ze šetření provedeného dne 16.03.2021 na trase cyklostezky Netolice – Kratochvíle (II. a III.
etapa stavby)
Předmětem šetření je zaznamenání počtu a stavu dřevin, které se nacházejí v trase stavby, a proto
mají být odstraněny. Šetření provedla za Městský úřad Netolice, odbor HŽP – RNDr. Jitka
Koubalíková, ve spolupráci s pracovníkem společnosti Reno Šumava (zhotovitel stavby) - panem
Harvalíkem.
Zjištěný stav:
III. etapa - ve směru od vlakového nádraží Netolice ke komunikaci II/142
Stavbou jsou dotčené následující pozemky v k.ú. Netolice a na nich rostoucí dřeviny:
KN p.č.2968
– vlastník Správa železniční dopravní cety, byla sepsána nájemní smlouva s městem Netolice; na
tomto pozemku bude potřeba odstranit keře lísky obecné a dvoják javoru mléče o obvodech
kmenů 78 a 62 cm (není nutno vydat povolení podle z.č. 114/1992 Sb.)
KN p.č. 842 - cesta a p.č. 841 - hráz rybníka Benýdkov (PK p.č. 1522/5)
– vlastníkem uvedených pozemků je město Netolice; zde bude nutno odstanit porost vrby jívy a
trnky obecné, 2 ks lípy malolisté s obvody kmenů 83 a 105 cm, 1 ks javoru mléče s obvodem
kmene 107 cm, podrost dalších mladých javorů a lip; mohutný dub u asfaltového povrchu
komunikace by měl zůstat na místě; na koruně hráze jsou v kolizi se stavbou 2 duby – obvody
kmene 190 a 220 cm, odstraněna musí být lípa s obvodem kmene 145 cm, odstraněn bude i
podrost tvořený skupinou dřevin (třešen, duby, lípy) s průměry od 10 do 20 cm
KN p.č. 840/4 - rybník Benýdkov a KN p.č. 3116/1 - svah silnice II/145
– město Netolice je vlastníkem rybníka, sousední pozemky jsou ve vlastnictví Jč. Kraje, právo
hospodařit s těmito pozemky má Správa údržba silnic Jihočeského kraje – při šetření nebyl
zřejmý průběh hranice mezi pozemky, toto je nutno objasnit!
V pásu mezi silnicí a hladinou rybníka se nacházejí:
- dřeviny (duby, lípy, topoly osiky) s průměry kmenů do 20 cm, které tvoří skupinu, na kterou
navazují keře vrb
- olše u vodní plochy, ty by pravděpodobně měly zůstat zachovány, z toho 2 jsou v poměrně
dobrém stavu, 1 olše má větší množství suchých větví v koruně; v pásu před nimi rostou menší
duby, lípy, topoly (průměry kmenů do 20 cm), mezi olšemi jsou zase keře vrb
- v nepravidelných rozestupech na patě svahu 8 ks bříz bělokorých s obvody kmenů v cm: 106,
93, 105, 95, 85, 91, 80 a 97; směrem k hladině rybníka rostou keře vrb, malé duby; přímo u vodní
plochy jsou vzrostlé olše (stavbě by neměly vadit), ale jsou ve špatném stavu, jedna z nich je
zcela suchá; mezi olšemi je ještě jeden dub, který má rozlomenou korunu
- odstraněné keře pod elektrickým vedením
- řada 17 ks bříz, které mají být jistě odstraněny, mají obvody kmenů v cm: 90, 82, 84, 83, 97, 74,
91, 57, 76, 81, 77, 73, 110, 50, 97, 63, 66 – povolení je nutno vydat pro stromy s obvodem kmene
větším než 80 cm, tedy pro 9 ks
KN p.č. 841- hráz
- v ose trasy bude odstraněn dub s obvodem 240 cm, na stranách trasy – 2 duby s obvody 160 a
215 cm
za hrází musí být odstraněny tyto dřeviny – třešeň ptačí – obvod 65 cm, několik menších dubů
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II. etapa – ve směru od komunikace II/142, podél Třebánky až k jejímu překřížení a napojení na
ukončení trasy I.
Podle projektové dokumentace budou dotčeny pozemky - KN p.č. 2747 (ostatní plocha), p.č.
2752 (rybník), 2694 (vodní tok). Vlastníkem uvedených pozemků je Jč. kraj, právo hospodařit s
pozemky má Krajské školní hospodářství České Budějovice.
Odstraněny budou dřeviny z pásu širokého cca 5 m a dlouhého cca 200 m. Jedná se o dřeviny
různého stáří a velikosti, které v podstatě tvoří zapojený porost. Blíže jsou zaznamenány údaje
jen o některých větších dřevinách, zejména pro upřesnění druhové skladby porostu. Speciálně
jsou vypsány dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm, pro které je potřeba vydat povolení
ještě nad rámec povolení pro zapojený porost.
Odstraněny budou tyto dřeviny:
3 x javor mléč s obvody kmenů 54, 67 a 90 cm, další javory menších rozměrů
2x lípa malolistá s obvody kmenů 57 a 56 cm, další lípy menších rozměrů
několik jasanů ztepilých s průměry do 20 cm
jasan ztepilý obvod kmene 130 cm
nakloněný dub s obvodem kmene 180 cm a usychající dub s obvodem kmene 113 cm
javory s obvody kmenů 60 a 70 cm, další menší javory
dub s obvodem kmene 140 cm, další menší duby
pás lip malolistých s obvody kmene od 10 do 70 cm
dub s obvodem kmene 320 cm, spodní část kmene z 1/3 obvodu vyhnilá, náklon nad stavbu
javor mléč s obvodem kmene 80 cm a další menší
lípy s obvodem kmenů: 75, 90, 82, 80, 135, 90, 74, 72, 108 cm
místo křížení trasy s Třebánkou, levý břeh – jasan ztepilý s obvodem kmene 170 cm, pravý břeh
– lípa malolistá s obvodem kmene 150 cm.
Dřevin s obvodem kmene 80 cm a větším bylo na trase II. etapy zaznamenáno: 15 ks.
Zaznamenala - RNDr. Koubalíková

