
Předepsané náhradní výsadby r. 2010 

 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                  Poznámka 

00171/2010/SlT/OP3           2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci)                splněno 

 

04374/2010/SlT/OP11         1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú. Roţnov p. R.((ul. Partyzánská 899)                                                       káceno aţ v r. 2013  

 

12148/2010/SlT/OP28        4 ks habr obecný p.č. 4, 5/1 a 3 v k.ú. Tylovice (u MŠ)                              splněno 

 

12153/2010/SlT/OP29        3 jedle a 1 habr p.č. 1617/1 k.ú. Roţnov p. R.                                         6 ks habr p.č. 1617/1              

 

47200/2010/SlT/OP54      1 malokorunná dřevina p.č. 1012/2 k.ú. Roţnov p. R.                                 2 keře                             obyv. domu č.p1648- 1649 NV odmítají                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                            

  

53863/2010/SlT/OP65       1 ks (dub, buk n. javor)p.č. 1012/2 k.ú.Roţnov p. R                                                                               Zapracováno do PD Revitalizace                        

                                                                                                                                                                                                                  Sídl. Záhumení – 1. et. v r.2014   

 

58999/2010/SlT/OP70       13 ks habr - alej podél komunikace p.č.51/6 a 51/5 k.ú. Tylovice         obnova porostu habrů       Harcovna – obytné domy, stavba není                                             

                                                                                                                                                                                                               dokončena, NV po skončení stavby           

 

                                                                                                              

 



 

Předepsané náhradní výsadby r. 2010 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                          Poznámka 

 

09405/2010/SlT/OP22                       3 borovice kosodřeviny, 4 thuje   st. 1310 v k.ú. Roţnov p R.          5 kosodřevin, 6 thují, 3 keře               

 

13653/2010/SlT/OP30                       2 stromy p.č. 1040/30  v k.ú. Roţnov p R.                                                  splněno          

 

14116/2010/SlT/OP31                       3 lípy 1323/1 a 1618/1 v k.ú. Roţnov p. R                                                  splněno      

 

16612/2010/SlT/OP33                       1 jehličnan parc. č. 72 v k.ú. Tylovice.                                                    1 smrk pichlavý 

 

44697/2010/SlT/OP50                      1 jehličnan 2214/17 v k.ú. Roţnov p. Radh                                              1smrk pichlavý,  

                                                                                                                                                                            1 borovice černá 

 

 49152/2010/SlT/OP56                       2 ks malokorunných dřevin 1315/2  Roţnov p.R.                           6 ks malokorunných dřevin 1313/9RpR 

 

51020/2010/SlT/OP58                        3 ks jehličnanů 2399/7 Roţnov p. R                                                    3 ks smrk pichlavý 

 

52242/2010/SlT/OP61                        2 stromy p.č. 2014/1 Roţnov p. R.                                                       2 borovice černé 

 

53078/2010/SlT/OP64                        min. 10ks  jehličnanů (smrk, borovice, modřín nebo jedle)                 splněno (min 30 ks)  

                                                                 p.č. 902/5    Roţnov p. Radh. 

 

56665/2010/SlT/OP66                        min 5 ks dřevin p.č. 53 n. 54/1 k.ú. Tylovice                                           nesplněno                                      stavba není ukončena  -nelze  

                                                                                                                                                                                                                                              zatím realizovat 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

 

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2011 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                       Plnění                                              Poznámka 

04525/2011/SlT/OP6           dle PD (městský park) k.ú. Roţnov p. R.                                                                                                         dosud bez realizace kácení 

 

048751/2011/SlT/OP7     dle PD - 7 ks p.č. 1040/90, 1040/91, 1040/97, 1040/95, 1040/99, 1122/30     realizace dle PD 

                                         k.ú. Roţnov p. R.(ul. Oděská)                                                            

    

08994/2011/SlT/OP8     4 ks jabloň Malus hybridus p.č. 15 43/1 k.ú. Roţnov p. R                                      splněno                                       výsadba v r. 2013 

    

15772/2011/SlT/OP12    1 hloh p.č. 580/1 k.ú. Tylovice                                                                                 splněno                                          za zvonicí 

 

41935/2011/ SlT/OP24     1 malokorunná dřevina u hřiště p.č. 1012/2 k.ú. Roţnov p. R.                               ne                                    po realizaci hřiště a oplocení                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                            

  

41938/2011/ SlT/OP26     1 malokorunná dřevina p.č. 1303/5 k.ú.Roţnov p. R                                              ne                              objednána 1 okrasná višeň jaro 2014 

 

45536/2011/ SlT/OP39    1 malokorunná dřevina p.č. 1440/4 k.ú.Roţnov p. R                                              ne                               objednána 1 okrasná višeň jaro 2014 

 

62455/2011/ SlT/OP48    2 ks lípa malolistá p.č. 153/1 Tylovice                                                                splněno                                        výsadba v r. 2012 

 

17256/2011/SlT/OP13     1 stromek, 5 keřů p.č. 3750/2 v k.ú. Roţnov p R.                                               splněno               

 

17983/2011/SlT/OP14     5 stromů, 10 keřů  p.č. 1548/6  v k.ú. Roţnov p R.                                                                                  září 2013- terénní úpravy  (stavba RD)        

 

43654/2011/SlT/OP28     1 jehličnan  st. 1403 v k.ú. Roţnov p. R                                                             splněno      

 

49177/2011/SlT/OP33    15 ks dřevin parc. č. 61/2, 64/2, 65 v k.ú. Tylovice.                                                                                               Termín:   15.9.2014  
 



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                  Poznámka 

04060/2012/ SlT/OP5       1 ks javor babyka (Acer campestre), 2 ks třešeň ptačí (Prunus avium),  

                                     6 ks střemcha obecná (Prunus padus), 1 ks jeřáb obecný (Sorbus aucuparia),  

                                         23 ks líska ( Corylus avellana), 10 ks ptačí zob (Ligustrum vulgare),  

                                         15 ks růţe šípková (Rosa canina), 28 ks kalina obecná (Viburnum opulus),                                            jaro 2014 

 

                                          2 ks javor mléč (Acer platanoides), 5 ks javor babyka (Acer campestre), 

                                          4 ks habr obecný (Carpinus betulus), p.č. 1508/1 v k.ú. Roţnov p. R. 

                                          6 ks buk lesní (Fagus silvatica),  1 ks buk lesní (Fagus silvatica ¨Rohani¨),   

                                          4 ks lípa velkolistá (Tilia platyphylla),  4 ks modřín opadavý (Larix decidua),   

                                          2 ks třešeň ptačí (Prunus avium),  4 ks borovice lesní ( Pinus silvestris),    

                                          1508/1 v k.ú. Roţnov p. Radh.,                                                                                                              do 15. září 2015 

 

                                          1 ks buk lesní (Fagus silvatica), p.č. 3689/2 v k.ú. Roţnov p. Radh.        splněno 2012 

                                          1 ks buk lesní (Fagus silvatica), 2 ks lípa srdčitá (Tilia cordata),  

                                           p.č. 1473 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                              splněno 2012 

 

                                           1 ks buk lesní (Fagus silvatica),  

                                           3 ks lípa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1474/1 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                      do 15. září 2016 

 

                                           2 ks lípa srdčitá (Tilia cordata Grenspire), p.č. 153/1 v k.ú. Tylovice.     splněno 2012 

 
                                                                                                                                                           6 ks javor, 4 ks jedle, 3 ks smrk,  

                                                                                                                                                                           30 ks thuje, 15 ks azalka p.č. 1306/1 v k.ú. R.p.R. 
 

06479/2012/ SlT/OP12       3 ks lípa velkolistá (Tilia platyphylla), p.č. 289 v k.ú. Tylovice,               splněno 2012 

28790/2012/SlT/OP31        3 dřeviny p.č. 2372/2 Roţnov p. R.                                                                3 keře 

28805/2012/SlT/OP32        zachovat náletový porost 0,5 ha a provést zdravotní probírku 

                                                      p.č. 811/1 a 812/11 Roţnov p. Radh.                                                splněno 2012                                        

34772/2012/SlT/OP37         5 x šeřík  p.č. 3694/3 k.ú. Roţnov p. R.                                                     splněno 2013 



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                  Poznámka 

 

36937/2012/SlT/OP40             3 ks smrk omorika p.č. 59/1 Roţnov p. Radh.                           4 ks Prunus serrulata             MŠ nechce novou výsadbu – rozšíření hřiště                                                                                  

                                                                                                                                                  1543/4 Roţnov p. R.                                                                                     

37455/2012/SlT/OP41            5 ks javor babyka (Acer campestre ,Elsrijk,)  

                                      6 ks  habr (Carpinus betulus ,Fasrigiata,)  

                                      2 ks hloh (Crataegus prunifolia ,Splendens), 

                                      1 ks sloupovitý buk (Fagus silvatica ,Dawyck,),     

                                      2 ks okrasná višeň (Prunus cerasifera ,Nigra,), 

                                       6 ks okrasná třešeň (Prunus hillierii ,Spire,),    

                                       2 ks okrasná třešeň (Prunus serrulata ,Amanogawa,),     

                                       1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata ,Greenspire),  

                                       1 ks borovice černá (Pinus nigra),     

                                       4 ks douglaska (Pseudotsuga menziesii)    

                                        Soliterní keře:1 ks zlatice (Forsythia intermedia),     

                                        1 ks zákula (Kerria japonica), 1 ks šeřík (Syringa hybrida),       

                                        1 ks kalina (Viburnum opulus)       

                                        Ţivé ploty:45 ks hortensie (Hydrangea arborescens)     

                                        40 ks mochna (Potentilla  fruticosa), 135 ks růţe (Rosa ,Feyry,),  

                                        600 ks tavolník (Spirea vanhouttei)      

                                        Vše na pozemcích p.č. 1543/4, 1043/10, 1543/3 v k.ú. Roţnov p. Radh.,  

 

                                        4 ks javor babyka (Acer campestre ,Elsrijk,)   

                                        4 ks jírovec (Aesculus carnea ,Briotii,)  

                                        6 ks  habr (Carpinus betulus ,Fasrigiata,)  

                                        1 ks hloh (Crataegus monogyna ,Stricta),   

                                        1 ks červenolistý buk (Fagus silvatica ,Atropurpurea,),     

                                        1 ks jinan (Ginkgo biloba ,Fastigiata,), 

                                        4 ks štědřenec pěstovaný na kmeni (Laburnum anagyroides ,Wossii),  

                                         1 ks lyriovník tulipánokvětý (Lyriodendron tulipifera),        NV do 1 roku od kácení, zatím bez realizace                                                    



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                  Poznámka 

37455/2012/SlT/OP41               3 ks okrasná jabloň (Malus ,Evereste,), 

                                            4 ks okrasná višeň (Prunus cerasifera ,Nigra,), 

                                            8 ks okrasná třešeň (Prunus serrulata ,Amanogawa,), 

                                            2 ks lípa srdčitá (Tilia cordata ,Greenspire)  

                                            1 ks jedle (Abies concolor),    

                                             9 ks cypřišek (Chamaecyparis lawsoniana),    

                                             1 ks modřín opadavý (Larix decidua), 

                                             4 ks borovice černá (Pinus nigra), 

                                             4 ks borovice lesní (Pinus silvestris), 

                                             2 ks douglaska (Pseudotsuga menziesiii)    

                                             Soliterní keře: 

                                             2 ks zlatice (Forsythia intermedia), 3 ks kdoulovec (Chaenomeles superb ,pink lady,), 

                                             4 ks pustoryl (Philadelphus coronarius), 3 ks šeřík (Syringa hybrida), 

                                             9 ks tis (Taxus media ,Hillii,), 

                                             Ţivé poty: 60 ks hortensie (Hydrangea arborescens).35 ks růţe (Rosa ,Feyry,), 

                                             30 ks tavolník (Spirea vanhouttei), 15 ks tis (Taxus baccata)                                      NV do 1 roku od kácení, zatím bez realizace                                                    

                                                                                                                                                                                                                  kácení 

                                              vše na pozemcích p.č. 1543/1, 1543/7 v k.ú. Roţnov p. Radh.,                                                                        

 

39645/2012/SlT/OP45               15 ks líska obecná  (Corylus avellana),       

                                      10 ks kalina obecná (Viburnum opulus),                                                                                            kácení únor 2014 

                                                    Keře pro ţivé ploty: 280 ks,habr obecný (Carpinus betulus), ,                                                             NV: 2014 

                                                    65 ks líska obecná (Corylus avellana), 315 ks ptačí zob (Ligustrum vulgare),      

                                                    55 ks kalina obecná (Viburnum opulus),  

 

 

 

 

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                  Poznámka 

43339/2012/SlT/OP51                   1 ks javor klen (Acer pseudoplatanus),    

                                                    1 ks buk lesní (Fagus silvatica), 

                                              1 ks buk lesní červenolistý (Fagus silvatica ´Purpurea´), 

                                              2 ks střemcha obecná (Prunus padus), 

                                              8 ks  okrasná třešeň (Prunus serrulata ,Sunset boulevard), 

                                                     3 ks borovice lesní (Pinus silvestris), 

                                                     50 ks lípa srdčitá (Tilia cordata ´Grrenspire´), 

                                                     3 ks lípa velkolistá (Tilia platyphylla), 

                                                     Ţivé ploty: 425 ks habr obecný (Carpinus betulus)                                                                kácení nebylo zatím realizováno 

                                                     vše na p.č. 1309/1v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                           (dotace EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                          Poznámka 

 

02771/2012/SlT/OP5               1 strom nebo 3 keře p.č. 967/2 v k.ú. Roţnov p R.                                 3 zákrsky                                                       oplocený RD 

 

08892/2012/ SlT/OP 9             1 strom nebo 5 keřů  p.č. 1250/1  v k.ú. Roţnov p R.                                                                                                     kácení 2013        

     

02861/2012/SlT/OP6             3 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa)  p.č. 1519/2, v k.ú. R. p. R. 

                                            2 ks dub zimní - drnák (Quercus petraea) p.č. 1588,v k.ú. R. p..R                                

                                            1ks javor babyka (Acer campestre), 

                                             3ks třešeň ptačí (Prunus avium),  

                                             1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata),   

                                             vše na p.č. 1600 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

                                             2 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa)  na p.č. 1638/1, v k.ú. R. p. R. 

                                             1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata),  3 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

                                             1ks jeřáb břek (Sorbus torminalis), 1ks třešeň ptačí (Prunus avium), 

                                             4 ks modřín opadavý (Larix decidua),   

                                             vše na p.č. 1559/3 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

                                             2 ks javor mléč (Acer pseudoplatanus)  p.č. 1647/4 v k.ú. R.p.. R 

                                             2 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) p.č. 1623/1 v k.ú. R.p. R.                                                                  

                                             1 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) p.č. 1640/3 v k.ú. R. p. R  

                                             3 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) p.č. 1640/2 v k.ú. R p. R.                                                                        

                                             6 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) p.č. 1647/5 v k.ú. R. p. R.                                                                            

                                             1 ks lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) p.č. 1647/5 v k.ú. R. p. R.                                                                             

                                             5 ks buk lesní (Fagus silvatica) p.č. 1234 v k.ú. R. p. R. 

                                             4 ks třešeň ptačí (Prunus avium), 3ks jeřáb břek (Sorbus torminalis), 

                                             1ks javor babyka (Acer campestre), 3ks hrušeň obecná (Pyrus communis),  

                                             dvouleté výpěstky starých odrůd,  2 ks modřín opadavý (Larix decidua),   

                                             vše na  p.č. 1209 v k.ú. Roţnov p. Radh. .                                                                                                          termín 15.9.2014                                                     

 

10199/2012/ SlT/OP14          3 ks dřevin, taxony dle místního krajinného rázu p.č. 1618/1                   splněno  2013    

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                          Poznámka 

17568/2012/SlT/OP24               Lokalita č. 1 - ulice Meziříčská 

                                               1 ks Acer pseudoplatanus,   p.č. 3728/27 v k.ú. R. p. R. 

                                               3 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´, p.č. 1459/1 v k.ú. R. p. R. 

                                               9 ks Fraxinus excelsior ´Globosum´, p.č. 1451/1 v k.ú. R. p. R. 

                                               2 ks Syringa hybrida, p.č. 1459/1 v k.ú. R. p. R. 

                                               65 ks Spiraea vanhouttei,  p.č. 3728/27 v k.ú. R. p. R. 

                                               2 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´, p.č. 1005/6 v k.ú. R. p. R. 

                                               1 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´,  p.č. 1455/8 v k.ú. R. p. R. 

                                               90 ks Spiraea vanhouttei, p.č. 1455/8 v k.ú. R. p. R. 

                                               4 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´,  

                                               2 ks Prunus cerasifera ´Nigra´,  

                                               2 ks Forsythia intermedia, 1 ks Kerria Japonika,  

                                               3 ks Philadelphus coronarius,  3 ks Syringa hybrida,  

                                               7 ks Weigelia ´Black and White´,  

                                               180ks Carpinus betulas, 30ks Ligustrum vulgare, 

                                               145 ks Philadelphus coronarius, 225 ks Spiraea vanhouttei 

                                               415 ks Taxus baccata vše na p.č. 1012/2 v k.ú. R. p. R. 

 

                                               4 ks Fraxinus excelsior ´Globosum´, 1 ks Fagus silvatica 

                                               na p.č. 1012/2 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

 

                                               65 ks Spiraea vanhouttei – p.č. 3728/45 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

 

                                               4 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´, p.č. 1000/17 v k.ú. R. p. R. 

                                               2 ks Tilia platyphyllos,  p.č. 3781/5 v k.ú. R. p. R. 

                                               55 ks Spiraea vanhouttei – pozemek p.č. 3781/5 v k.ú. R. p. R. 

 

                                                Lokalita č. 2 – nábřeţí Dukelských hrdinů 

                                                29 ks Carpinus betulus ´Fastigiata´, na p.č. 3728/2 v k.ú. R. p. R.                                                                         Termín 15.9.2016 

 

.   



 Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                          Poznámka 

17568/2012/SlT/OP24         Lokalita č. 3 – sídliště Záhumení 

                                            3 ks Acer campestre´Elsrijk´, 2 ks Aesculus carnea ,Briotii,  

                                            6 ks Carpinus betulus ,Fastigiata,  

                                            2 ks Crataegus prunifolia ,Splendens, 1 ks Ginkgo biloba ,Fastigiata,  

                                            1 ks Laburnum anagyroides ,Wossii, štědřenec pěstovaný na kmeni 

                                            1 ks Lyriodendron tulipifera, 3 ks Malus ,Evereste, 1 ks Prunus cerasifera ,Nigra,    

                                            4 ks Prunus hillierií ,Spire, 4 ks Prunus serrulata ,Amanogawa, 1ks Larix decidua,   

                                            2 ks Pinus nigra, 2 ks Pseudotsuga menziesii  

                                            1ks Forsythia intermedia, 1 ks Kerria japonika, 3 ks Syringa hybrida 

                                            3 ks Taxus media ´Hillii´ 

                                            45ks Hydrangea arborescens, 40ks Potentilla fruticosa,  

                                            135 ks Rosa ´Feyry´, 320 ks Spiraea vanhouttei 

                                            vše na pozemku p.č. 1543/1 a 1543/4 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

                                          

                                            Lokalita č. 4 – sídliště Písečný 

                                            1 ks Fagus silvatica ,Atropurpurea,  

                                            1 ks Ginkgo biloba, 1 ks Chamaecyparis lawsoniana,    

                                            1 ks Pinus nigra, 1 ks Populus alba,  

                                            3 ks Pseudotsuga menziesii, 2 ks Quercus rubra  

                                            2 ks Sorbus intermedia, 2 ks Tilia cordata  

                                            vše na pozemku p.č. 1224/2 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                       Termín 15.9.2016 

 

28084/2012/ SlT/OP28       2 smrky                                                                                                            splněno 2013 

 

31035/2012/SlT/OP34       3 ks bříza převislá (Betula pendula),  

                                            5 ks javor mléč (Acer platanoides Globosum),  

                                            5 ks javor mléč (Acer campestre Elsrijk),    

                                            1 ks javor mléč (Acer platanoides Magic Spring),  

                                            1 ks javor klen (Acer pseudoplatanus Brilliantissimum),                                                                                Termín: do 15.9.2015 

                                            80 ks ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), keře výšky 30 – 40 cm,  

                                            p.č. 2830/8 a p.č. 245/3 v k.ú. Roţnov p. Radh.  

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2012 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                          Poznámka 

 
32608/2012/ SlT/OP35                 1 vysokokmenná listnatá dřevina p.č.440/2 v k.ú. R. p. R.                                                                                 oplocený RD 

                                                                                                                                                                                                                                   kácení 2014 

 

35607/2012/ SlT/OP38                 1 strom p.č.1357 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                                            oplocený RD 

 

 

37336/2012/ SlT/OP41                 3 lísky                                                                                           splněno 2013  

 

 

37382/2012/ SlT/OP43                1 ks strom p.č.6167  Roţnov p.R.                                              nesplněno  k 15.9.2013                                               výzva jaro 2014 

 

 

40210/2012/SlT/OP47                  2 ks javor mléč (Acer platanoides), 4 ks dřevin - doplnění           splněno 

                                                      sbírky introduk. dřevin p.č. 1441 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

 

 

39414/2012/ SlT/OP48                2 stromy p.č. 1417/6 Roţnov p. R.                                                  splněno 

 

 

43521/2012/ SlT/OP52                1ks strom 357/1 v k.ú. Háţovice                                                     splněno (smrk)  

 

 

47375/2012/SlT/OP56                 1 ks Prunus serrulata p.č.3566/13 k.ú. Roţnov p. Radh.              nesplněno  k 15.9.2013                                         výzva jaro 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2013 

Město Rožnov p. Radh.: 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                  Poznámka 

01949/2013/ SlT/OP4          3 ks buk lesní (Fagus silvatica), 3 ks líska obecná                               do 1 roku od provedení kácení                   kácení v r. 2014 

                                             (Corylus avellana), 3 ks střemcha obecná (Prunus padus) 

                                            9 ks  růţe šípková (Rosa canina) 

                                            6 ks kalina obecná (Viburnum opulus) p.č. 1617/1 

                                             k.ú. Roţnov p. R.                                                                                                              

 

03081/2013/ SlT/OP8         2 ks habr obecný Carpinus betulus ´Fastigiata 1430/3                                           splněno 2013 

                                            k.ú. Roţnov p. R.                                                            

    

15710/2013/SlT/OP21       1 ks buk lesní  (Fagus silvatica) p.č. 3612 k.ú. Roţnov p. R                                                                                 ermín: do 15. 9. 2014 

 

27639/2013/SlT/OP23     výchovná probírka náletového porostu p.č. 3689/2  v k.ú. R. p. R.                                                                    do 1 roku po skončení stavby 

 

28069/2013/SlT/OP25      výchovná probírka náletového porostu p.č. 39/1  v k.ú. R. p. R.                              splněno 2013                          termín 31.3.2015 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 31314/2013/SlT/OP27     3 ks okrasná višeň, příp. okrasná jabloň (Prunus serrulata  

                                          n. Malus hybridus, ), nebo 1 ks višeň příp. třešeň a 2 ks keřů                                                                                 termín 31.3.2015 

                                          p.č. 1291/3 v k.ú. Roţnov p. Radh.   

                                             

37110/2013/SlT/OP33      5 ks soliterních keřů p.č. 1197/3 v k.ú. Tylovice                                                                                                     termín 15.9.2014 

 

37111/2013/SlT/OP34    1 ks stromová listnatá dřevina, p.č. 3748/1 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                         termín 15.9.2014 

 

38586/2013/SlT/OP36    3 ks okrasných keřů p.č. 1258/3 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                          termín 15.9.2014 

 

39010/2013/SlT/OP37     3 ks okrasných keřů p.č. 1040/45 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                       termín 15.9.2014 
 

    

                         



 

Předepsané náhradní výsadby r. 2013 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                          Poznámka 

 

02963/2013/ SlT/OP7                      1ks  stromové dřeviny nebo 3 keře, na  p.č. 1388/42                              splněno    2013                                                           3 keře 

 

 

07881/2013/ SlT/OP14                    1ks  stromové dřeviny nebo 3 keře, na  p.č. 2637/2                                splněno    2013                                                        5 zákrsků 

              

 

OŢP/009562/2013/ SlT/OP15         3ks  stromové dřeviny na  p.č. 1043 k.ú. Roţnov p.R.                            splněno    2013                                              termín 15.9.2014 

 

 

31036/2013/ SlT/OP29                   3 ks malokorunných dřevin,  15 ks keřů p.č. 1319/6 v k.ú.                                                                   

                                                        Roţnov p. Radh.                                                                                                                                                 

                                                        min. 75 ks keřů na p.č. 1315/4, 3605/9, 1267/7, 3605/10, 

                                                        1291/35, 3607/8, 1319/1, 1319/7 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                      do 1 roku po skončení stavby 

 

 

31576/2013/ SlT/OP26                  3 ks listnaté dřeviny p. č. 1430 v k.ú. Roţnov p. Radh..                                                                                                Termín:   15.9.2015 

 

 

 33960/2013/ SlT/OP30                  6 ks javor mléč (Acer platanoides),  4 ks lípa malolistá 

                                                        1 ks jasan ztepilý                                                                                                                                                             

                                                        ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) – 2 skupiny o plochách 14 a 20 m
2                                                                                             

  

                                                        svída krvavá (Cornus sanguinea) - 2 skupiny, kaţdá o ploše 22 m
2
                                                                                 do 1 roku po kácení 

 

 

37190/2013/ SlT/OP35                    2 jedle p.č. 672 k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                                                                             Termín:   15.9.2015 

 

 

39520/2013/ SlT/OP38                  23 ks listnaté dřeviny p. č. 773/4 v k.ú. Roţnov p. Radh                                                                                                  Termín 15.9.2014 

 

 

 



Předepsané náhradní výsadby r. 2014 

Rozhodnutí – spis. zn.                                        NV                                                                             Plnění                                                    Poznámka 

03683/2014/SlT/OP4       výchovná zdravotní  probírka porostu na  p.č. 1040/65 v k.ú. R, p. R.             splněno březen 2014                                          Termín: do 31.3. 2015 

03278/2014/SlT/OP3     1 ks javor šedý (Acer griseum),1 ks javor okrouhloliský (Acer circinatum), 

                                       1 ks korkovník amurský (Phellodendron amurense), 

                                       1 ks svitel latnatý (Koelreuteria paniculata), 

                                       1 ks zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), 

                                       1 ks okrasná slivoň (Prunus serrulata), 

                                       1 ks borovice drobnokvětá (Pinus parviflora), 

                                       1 ks dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), 

                                       1 ks tsuga kanadská (Tsuga canadensis), 

                                       1 ks lyriovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), 

                                       1 ks cypřišek nuthajský (Chamaecyparis nootkatensis), 

                                       1 ks dub letní (Quercus robur), 

                                       1 ks lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), 

                                       1 ks habr obecný (Carpinus betulus), 

                                       1 ks jeřáb muk (Sorbus aria), 

                                       1 ks střemcha obecná (Prunus padus), 

                                       1 ks jedle bělokorá (Abies alba) 

                                       p.č. 1441 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

 

                                      3 ks dřevin místního krajinného rázu dle vlastního výběru  p.č. 697/1 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                 Termín: do 15. září 2015 

 

04379/2014/SlT/OP5    1 ks malokorunné stromové dřeviny, 3 ks okrasných keřů,  

                                      vše na pozemku p.č. 739 v k.ú. Tylovice.                                                                                                                                  Termín: do 15. září 2014 

 

05690/2014/SlT/OP6   3 ks malokorunné stromové dřeviny nebo  

                                     1 ks  malokorunné  dřeviny a 3 ks okrasných keřů,     

                                     s balem, na pozemku p.č. 1303/2 v k.ú. Roţnov p. Radh. 

 

                                     1 ks buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica ´Atropurpurea´),  

                                     na městském pozemku p.č. 1303/1 v k.ů. Roţnov p. Radh.                                                                                         Termín: do 1 roku od provedení kácení 

 

08918/2014/SlT/OP14 3 ks stromové dřeviny místního krajinného rázu p.č. 2020 v k.ú. Roţnov p. Radh.                                                                 Termín: do 15. září 2015 


