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Věci Kalénský potok. Dolní olešnice. žádost o soUhlasné stanovisko k akci ..Kalenský Dotok. k.
Dolní olešnice, kácení oorostu v ř, km 2,850 - 3,690"

ú,

váženj,

oblacíme se na Vás s žádostí o souhlasné stanovisko pro akci
potok k.Lj] Do]ní olešnice,
'Kalenský
kácení porostuVř km2,850-3,690 kde]ste majteli paícelvz, příloha'souhlas s použiiim pozemku
Pozemky budou použity pro přístup do koryta a pro manipulaci s pokáceným dřevem,
Jedná se o Vodní tok, kteíý je Ve spráVě Povodí Labe, státni podnk a je pravostrannýn] přítokem
Významného Vodního toku Labe Lokaltaurčenákekácenifuori intrav lán obce DolníolešniceVdanén]
úseku ř kn] 2,850 - 3,690 byy Vybrány a Vyznačeny dřeviny uróené k odtěženi. Vodni tok je zde
upraven stavbou vodního díla, ke které má plávo hospodařit Povodí Labe, státní podnik Jedná se
o opevnění levého a pravého břehu betonovými zatravňovacim d aždicem] Velká óást porostu se
nachází V této stavbě nebo ]ejí kořenový systém zasahuje pod d]ažbu Vybrané dřeVnyjsoU překážkou
nebo poienc ální překážkou V bezpečnémpřevedení zvýšených průtokůa por!š!.]í stáVající stavbu,
Vybrány byly i porosty, u kterých by Vivem kácení sousedních porosiů došo k oslabení stabilty, Dále
by y označeny sirorny V havarljním a neperspektVním stavu, které ]sou proschlé a nahnuté nad koryto
Vodního ioku Při prováděni káceni a případném ořezu VětVí bude respektován siandard řezu stromu,

Dle uváženíbudou některé perspektVní Výmladky ponechány, a e bude se jednat pouze o ]edince od
o 15 cm s jedním ternrinálnim Vrcho|en], kteréjsou rovné, rostou samostatně a mríno prŮtočný profl,
Akce bude provedena mirno Vegetačníobdobi listopad 2016 - biezen 2017 V rámci provozní údžby.
DřeVni hmota bude rozman pu ována na p lařskou ku aiinu, palVoVé dřevo. Pozernky budou uvedeny do
půVodníhostaVu,

Akci bude provádět| Povodí Labe státnj podnik - provozní střed sko DVůr Krá oVé nad Labem, Víta
Ne]ed ého 951,500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba: lng, Tereza s ézáková, mob,: 773791499
slezakoVat@p a,cz
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PíosímeVás o Vyplnění přiloženého foímuláře a navrácéní zpět na Povodí Labe, státní podnik - poštou,
v závělu záií 2016 vyzvedneme,
V případě poiřeby, nás prosím kontakiujie na Výše uvedeném tel, čísle.
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