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tabulková část 

číslo paré:   



C12
Vymezení

délka (m) 1440 k.ú.:  Vrahovice 

šířka (m) Navržené opat ření

Management

C13
Vymezení

délka (m) 510 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

C14
Vymezení

délka (m) 450 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v linii navazující na
navržený lokální biokoridor LBK25, zlepšení podmínek pro
krátkodoubou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů), cesta by měla pokračovat na
sousedním katastru a vyústit na letišti 

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, rozdělení zemědělských
pozemků, zlepšení podmínek pro krátkodoubou rekreaci
zejména místních obyvatel (běh, procházky, venčení psů), spolu
se založení aleje Z127 využít celou šířku pozemku obce (5m)

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v linii navazující na
navržený lokální biokoridor LBK24, zlepšení podmínek pro
krátkodoubou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů)

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

TRAVNATÁ CESTA

celá šíře pozemku 

TRAVNATÁ CESTA
Charakteristika

celá šíře pozemku 

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika
TRAVNATÁ CESTA

min. 2m

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého
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C15
Vymezení

délka (m) 510 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

C16
Vymezení

délka (m) 720 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

C17
Vymezení

délka (m) 1080 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v linii navazující na
navržený lokální biokoridor LBK24 a LBC Úzké díly, zlepšení
podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel
(běh, procházky, venčení psů), využít celou šířku pozemku

Odůvodn ění
celá šíře pozemku 

zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v lokalitě navazující na intravilán,
propojení intravilánu s vyhlídkovým bodem a dalšími strukturami v krajině,
zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel
(běh, procházky, venčení psů), souběžně navržena realizace aleje Z113
podél této cesty, částečně je cesta součástí RBK

Odůvodn ění

TRAVNATÁ CESTA

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

TRAVNATÁ CESTA
Charakteristika

celá šíře pozemku 

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

celá šíře pozemku 

TRAVNATÁ CESTA

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Charakteristika

zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v linii navazující na
navržený lokální biokoridor LBK22, zlepšení podmínek pro
krátkodoubou rekreaci zejména místních obyvatel (běh,
procházky, venčení psů), rozdělení velkého bloku pozemků,
přerušení svahu, k realizaci využít celou šířku pozemku
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C18
Vymezení

délka (m) 580 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

C19
Vymezení

délka (m) 1010 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

C20
Vymezení

délka (m) 110 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

celá šíře pozemku 

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

celá šíře pozemku 
zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

TRAVNATÁ CESTA

TRAVNATÁ CESTA

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

celá šíře pozemku 

Charakteristika

zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, v linii navazující na navržený
lokální biokoridor LBK23, zlepšení podmínek pro krátkodoubou rekreaci
zejména místních obyvatel (běh, procházky, venčení psů), rozdělení
velkého bloku pozemků, k realizaci využít celou šířku pozemku, vhodné
pokračovat na sousedním katastru

Odůvodn ění

TRAVNATÁ CESTA

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Charakteristika

zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, využití parcely města, v trase historické
cesty, zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci zejména místních obyvatel
(běh, procházky, venčení psů), rozdělení velkého bloku pozemků, přerušení
svahu, na parcele navržena také výsadba aleje Z115 a Z117, k realizaci všech
opatření využít celou šířku pozemku

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, využití parcely města,
propojení budoucí cyklostezky a vyhlídky/Božích muk na obec,
zlepšení podmínek pro krátkodoubou rekreaci zejména místních
obyvatel (běh, procházky, venčení psů), rozdělení bloku
pozemků, k realizaci využít celou šířku pozemku
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C21
Vymezení

délka (m) 630 k.ú.:  Vrahovice 
šířka (m) Navržené opat ření

Management

TRAVNATÁ CESTA

2m, zbytek využít pro dřeviny
zatravnění směsí snášející sucho, zátěž a sešlap, s dobrou regenerací a rychlým
vývojem po osetí, s vyšším podílem jílku vytrvalého

Charakteristika

kosení alespoň 2x ročně (dle potřeby), dle charakteru porostu s mulčováním či
upřednostněním odvozu hmoty, monitoring černých skládek a výskytu invazních rostlin

Odůvodn ění
zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší, využití parcely města -
ost. plocha, nezbytné zřízení travnaté cesty s vegetačním
doprovodem, realizovat spolu s Z149 a Z162, zlepšení
podmínek pro prostupnost krajiny a krátkodobou rekreaci
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