OBNOVA ZELENĚ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

aneb zelené a bezpečné město pro příští generace

LOKALITA 3
Vodojem - od ul. Štursova
po bytovku Jamborova
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Výchozí stav
Údržba na ploše v okolí bytových domů a na ploše zahrady v okolí dětského hřiště je méně
intenzivní. Zeleň zde odpovídá potřebám okolí bytových domů. Úpravy v této části spočívají
především v odstranění přestárlých dřevin na konci životnosti. A také v ošetření či odstranění
nevhodně vysazených keřů a keřových skupin.

Budoucí stav
V této ploše bude provedeno pokácení několika nevhodných exemplářů, které budou nahrazeny
vhodnou novou a perspektivní výsadbou.

Předpokládaný rozsah úprav dřevin (stromů i keřů):
•
•
•
•

Nová výsadba dřevin: 38 ks
Dřeviny ponechané bez zásahu: 130 ks
Dřeviny odborně ošetřené: 4 ks
Dřeviny ke kácení: 28 ks

Předpokládaný harmonogram prací:
Únor – březen: přípravné práce, kácení a ošetření dřevin
Duben – listopad: odborné ošetření a výsadba nových dřevin, úprava a úklid ploch
Dokončení projektu: do konce roku 2018.
Průběžně budou probíhat kontroly ze strany města, autorského dozoru, technického
dozoru, zástupců odborníků MěÚ a Agentury pro ochranu přírody a krajiny.
Dřeviny naplánované k nové výsadbě
Dřeviny k ponechání bez zásahu
Dřeviny určené k odbornému ošetření
Dřeviny navržené ke kácení z pěstebních
a zdravotních důvodů

Rozmístění panelů po městě
1. Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka
vedle zastávky MHD Novoměstská

2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu
před vstupem na Horní hřbitov

3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku Jamborova
zastávka MHD Jamborova (Vodojem)

4. Park u 5.ZŠ a lokalita Haškova
panel u cesty k 5. ZŠ

V případě dotazů se obracejte na:
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Odbor komunálních služeb
Žižkova 227/1 - 4. patro
tel: 566 688 111

5. Chodník od nádraží ke ŽĎASu
a přístup ke ŽĎASu od Strojírenské
u kruhového objezdu před nádražím

6. Neumannova sídliště
plot u vstupu do Relaxačního centra

Projekt je financován
z Operačního programu životního prostředí
Celkové náklady projektu 7 244 891,80 Kč
Celková dotace pro město činí 60 % ze způsobilých
výdajů, což je 4 105 721,58 Kč dle žádosti o dotaci.
Autorem návrhu je Ing. Josef Souček
Dodavatelem realizace je firma Kavyl, spol. s r.o.

Pro více informací
navštivte stránku
zelen.zdarns.cz

