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ŽÁDOST O POVOLENÍ OBNOVY CEST  
A VÝSADBY STROMOŘADÍ  

  
Vážený pane starosto, 

  

Žádáme o souhlas a povolení obnovit cesty a vysadit stromořadí podél p. č. 308/47, dále 
 p. č. 4030/3 v úseku od myslivecké chaty po Broskviův kříž a p. č. 4029 (viz příloha). 

Zaměření cest dle katastrálních podkladů provede po dohodě se spol. ZEČI na své náklady 
spolek Letorost. V úseku od myslivecké chaty po Broskviův kříž předpokládáme nutnost 
terénních úprav. Celkem plánujeme vysadit cca 100 vzrostlých stromů. 

Po obnově uvedených cest v celkové délce cca 1,5km dojde k propojení obce s Lipovou 
cestou mimo hlavní silnici a vznikne nová trasa ve směru na Morkůvky, případně Ovčí terasy 
a Němčičky, vhodná zejména pro pěší a cyklisty.  

Za dotčené pozemky městyse Boleradice považujeme:  

• P. č. 308/47 – orná půda 

• P. č. 4030/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace   

• P. č. 4029 – ostatní plocha, ostatní komunikace   

 

Návrh plánu výsadby stromořadí:  

I. Termín realizace: podzim 2023  

II. Vybrané dřeviny: jeřáb oskeruše, lípa malolistá a lípa velkolistá, větší sazenice 

III. Množství a spon:  

a V úseku od Pastýřské po mysliveckou chatu předpokládáme 46 oskeruší 
s rozestupem cca 12 metrů 

b V úseku od myslivecké chaty po Broskviův kříž aktuálně nepředpokládáme 
novou výsadbu 

c V úseku od Broskviova kříže po Lipovou cestu předpokládáme cca 54 lip 
s rozestupem cca 12 metrů 

d Ve vybraných úsecích po dohodě se spol. ZEČI dále předpokládáme širší 
rozestup pro možnost přejezdu zemědělské techniky  

IV. Financování: dotace od Nadace Partnerství (max 150 000 Kč) a zdroje spolku 
Letorost (členské příspěvky, sponzorské dary, aj.)  

 

Děkujeme za projednání žádosti   

  

V Boleradicích, 15. 1. 2023  

Ing. Jiří Víteček, člen výboru   

 

 

http://www.letorost.cz/
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Přílohy:   

 

 
Obrázek 1: Cesta p. č. 308/47 dle katastrálních podkladů 

 

 
Obrázek 2: Cesta p. č. 4030/3 dle katastrálních podkladů 



 
Obrázek 3: Cesta p. č. 4029 dle katastrálních podkladů 

 

 
Obrázek 4: Cesty vybrané k obnově (červeně) na leteckém snímku z roku 1938 


