
Opis mailu od Ing. Najmanové:  
 
… v příloze posílím leták s nabídkou dřevin (jen třešně a slivoně už nejsou 
vůbec). 
 A Dále info: 
 
„PROJEKT“ (jedná se o pár řádků – první řádek potřebuji i jako Vaši 
objednávku) 
a) co (jaké dřeviny + počet kusů), kde (čísla parcel)  a proč se bude sázet?  
b) fotografie lokality před a po výsadbě a účastníků výsadby s logem EFRD 
c) kdo se zapojí do výsadeb? (děti ze ZŠ,  dobrovolní hasiči, aktivní 
občané,..atd.) 
 
Co Vám zašlu: 
1) návrh smlouvy o následné péči s vlastníkem pozemku 
2) manuál k výsadbě stromů – příloha smlouvy 
3) orientační technika výsadby – nákres 
4) logo ERDF – Evropského fondu pro regionální rozvoj – fotodokumentace dětí 
či občanů u výsadeb 
5) prezenční listinu k podpisu pro zúčastněné 
 
Smlouva o následné péči musí být v rámci projektu podepsána. Odkazuje se na 
manuál, který je její přílohou a popisuje ideální způsob výsadby a následné 
péče. 
Smlouvu prosím vnímejte tak, že musí být. Mým hlavním cílem, a budu doufat že 
i Vaším, je, aby stromy vydržely a krášlily naše okolí co nejdéle. 
S obcemi i školami chceme do budoucna intenzivně spolupracovat. Pakliže se 
stane, že některé stromy uhynou, není naším zájmem se u soudu přít, kdo byl 
viníkem, protože s Vámi chceme udržet dlouhodobě dobré a bezproblémové vztahy. 
 
PROPAGACE (!) 
Jen takto pozná EU, že k výsadbám skutečně došlo a my se vyhneme vracení 
dotace. 
- fotografie všech zúčastněných dětí, učitelů, rodičů  či občanů obce během 
výsadeb s logem EU ( zašlu v příloze) 
- prezenční listina všech zúčastněných (v příloze) 
 
TECHNIKA VÝSADBY: Doporučujeme aku vrtačku pro upevňování podpůrné trojnohy. 
Více v manuálu. 
 
S přáním hezkého dne 
 
Ing. Dagmar Najmanová  
odborný pracovník v ochraně přírody  
mobil: +420 777 749 312  
dagmar.najmanova@cmelak.cz  
______________________________________________________________  
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Děkujeme našim hlavním partnerům za to, že již 18 let můžeme pracovat…pro 
lidi, pro přírodu:  
ALBI Česká republika, a.s., HANIBAL SPORT, HENKEL ČR, spol. s r.o., IKEA Česká 
republika, s.r.o., ŠKODA AUTO a.s.  


