OBEC STRÁŽ NAD NISOU
Plán údržby veřejné zeleně v obci Stráž nad Nisou

Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto plánu je stanovení povinností k zajištění udržování a
ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
2. Cílem je zajistit řádnou údržbu zeleně a veřejných prostranství ve vlastnictví
Obce Stráž nad Nisou.
Základní pojmy
Pro účely tohoto plánu:
1. Zeleň je souborem rostlin a kulturních vrstev půdy.
2. Veřejnou zelení se pro účely tohoto plánu rozumí zeleň v zástavbě a ostatní
veřejná zeleň (tj. soubor všech volně rostoucích a veřejně přístupných rostlin)
na plochách pozemků v intravilánu obce.
3. Údržba veřejné zeleně je běžná celoroční péče (sečení, hrabání listí, ošetření
či kácení dřevin) o zeleň.
Údržba pozemků s veřejnou zelení
Údržba zeleně a veřejných prostranství je prováděna po zónách s rozdílnou
intenzitou sečí, která se řídí povahou a polohou daného pozemku. Seče se provádějí
ve vegetační době, zpravidla od dubna do října.
I. intenzitní zóna – minimálně 4 seče – jedná se o parky nebo parkově upravené
plochy, místa s herními prvky, která slouží k odpočinku a sportovním
aktivitám a veřejná prostranství před budovami, které slouží veřejným
účelům
II. intenzitní zóna – minimálně 2 seče – jedná se o ostatní veřejně přístupné
plochy v zastavěném území i mimo něj, nacházející se v katastru obce. Do
této skupiny patří i zelené pásy podél místních komunikací zajišťující
dostatečné rozhledové podmínky pro provoz na místních komunikacích.

1

Součástí údržby zeleně je i péče o dřeviny (stromy a keře), které se nachází
v katastru obce a rostou na pozemcích obce. Ošetření či kácení dřevin je prováděno
v základním rozsahu dle oprávnění zaměstnanců provádějících údržbu zeleně. Práce
nad základní rozsah jsou zajištěny dodavatelsky.
Základní úkony a způsoby údržby zeleně
1. sečení travnatých ploch – travním traktorem, sekačkami, dosečení křovinořezy
vč. hrabání
2. odstraňování náletových travin a plevelů
3. údržba živých plotů a záhonů
4. stříhání keřů a prořez stromovin
5. odstraňování větví a nevhodných dřevin
6. hrabání a odvoz listí
7. mulčování, hnojení, zavlažování
8. chemický postřik plevelů vyskytujících se na chodnících a kačírkových
plochách
9. odvoz posečené travní hmoty, biologické hmoty po údržbě a úklidu záhonů,
keřových porostů a kořenové zóny stromů a dřevní hmoty z prořezů dřevin na
předem určené místo pro bioodpad
Ochrana zeleně
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
V zeleném pásu podél místních nebo účelových komunikací není povoleno umísťovat
jakékoli zábrany (kameny apod.), které brání mechanizmům v zajišťování údržby
zeleně.

Ve Stráži nad Nisou, dne: 31.05.2021

Daniela Kysilková
starostka

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 27.05.2021 č. 12/26/2021
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