Technické služby, organizační složka města
Rudé armády 1458
Kostelec nad Orlicí

Plán letní údržby zeleně na rok 2019 města Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí se rozkládá na území o rozloze 35km2 se spádovou oblastí tří místních částí – Kostelecká Lhota, Kozodry a Koryta.
Údržba je zajišťována organizační složkou města – Technické služby. Údržba veřejné zeleně představuje soubor pravidelně se opakujících prací, zásahů a
úkonů, kterými je zeleň pěstována na trvalém stanovišti. Současně jsou udržované plochy mimo zeleň (komunikace, chodníky, parky). Za veřejnou zeleň,
kterou Technické služby spravují se rozumí veřejné plochy v majetku města Kostelec nad Orlicí. Travnaté plochy v majetku, správě či nájmu fyzických osob,
právnických osob či jiných organizací nebudou Technickými službami udržovány (toto jsou TS schopny zajistit pouze za poplatek dle platného ceníku TS a při
volné kapacitě). Tyto plochy je povinen udržovat ten v jehož vlastnictví či správě jsou.
Z dostupných informací a pasportů udržujeme cca 22km2 (220.000m2) zeleně a 2km živých plotů (poslední dostupné podklady jsou z roku 2010/2011). Na
aktuální pasportizaci GObec se intenzivně pracuje.

Údržba zeleně zahrnuje především:
-

Sekání rabátek, trávníků a ploch
Údržba keřových porostů
Údržba květinových porostů
Odstraňování náletových dřevin a postřik herbicidním přípravkem (zpravidla ROUNDUP)
Úklid spadaného listí (cca 2x ročně)

Technické vybavení pro údržbu zeleně:
-

Žací stroj RONDO (v záloze STIGA)
3 křovinořezy
5 ručně vedených sekaček
2 plotostřihy
2 motorové pilky
Traktor ZETOR + příkopový mulčovač

Plán údržby zeleně je rozdělen prioritně do 5 etap (oblastí). Četnost sekání: 4-5 za sezónu. Úklid spadaného listí 2x na podzim. Ošetření chodníků
herbicidním přípravkem ROUNDUP zpravidla 1x ročně – ve výjimečných případech i 2x. Úprava živých plotů a keřových porostů by měla být prováděna
min. 1xročně. Údržba květinových záhonů – odplevelení a kypření, případná ochrana rostlin před mrazem dle potřeby.
ETAPY:
I.
II.
III.

IV.
V.

ETAPA (4-5 dní) – Palackého náměstí, ul. Rudé armády, Ptáčkova, Smetanova, Čermákova, Gallova, Tyršova, U Váhy
ETAPA (2-3 dny) - ul. Rybářská, Třebízského, Havlíčkova, Žofínská, Krupkova, Husova, Purkyňova, Barákova
ETAPA – (5-7 dní) – Severní část města – začíná se od ulice Seifertova, Nerudova, Sadová, Proškova, Luční, Fugnerova, Tůmova, Erbenova,
Procházkova, Růžičkova, Masarykova, Tylova, Schutzova, Pivoňkova, Štefánikova, Jůnova, Kaněrova, Tylova, Severní, Fr. Zoubka, Michalcova,
Jungmanova, Hálkova, Pelclova, Zahradní, Kodytkova
ETAPA – (4-6 dní) Lokalita Skála – postup od ul. Frošova, Na Vyšehradě, Kotyzova, Arnoštova, Na Plácku, Na Spravedlnosti, Na Vrbině, Průšova,
Nová, Chaloupkova, Drtinova, Na Pekajně, Stradinská, Katovská
ETAPA (3-4 dny) - Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry

Sejkorův park (2-3 dny)
Části, které nejsou zahrnuty v žádných z etap: Cyklostezky, Podhorní Mlýn, Mandlovní Mlýn, Stráň Mánesova, Stráň u bývalých jatek, Stráň podél silnice 1/11
směr Častolovice – údržba těchto částí probíhá až v poslední fázi kompletního udržovacího cyklu!

Při vhodných klimatických podmínkách a nenadálých situací činí doba od I. Etapy do V. etapy cca 28dní, poté se celý cyklus opakuje

I.

Etapa:

II.

Etapa:

III.

Etapa:

IV.

Etapa:

V.

Etapa:

+ Koryta a Kozodry
Technické služby děkují Všem občanům Kostelce nad Orlicí, kteří vypomáhají se sekáním rabátek před svými domy a zároveň žádají, aby na svoz posekané
trávy volali bezprostředně po posekání těchto městských částí – odvoz takto posečené trávy zajistíme. Tímto bychom rádi předcházeli zakládáním „černých
skládek“ na veřejných prostranství.
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