
 

 

 

Návrh podkladu pro jednání Rady / 

Zastupitelstva obce 

Vzorový text pro podklad pro jednání Rady / Zastupitelstva obce 

Obec / Město / Městys ………………………………………………………………… usiluje o ocenění jako Obec 

„Přírodní zahrada“ a zavazuje se v budoucnosti dodržovat následující kritéria při navrhování, realizaci 

a údržbě své veřejné zeleně: 

● Nepoužívat pesticidy, místo toho navrhovat úpravy ve veřejné zeleni a hospodařit zde podle 

biologických principů: výběr rostlin vhodných pro dané stanoviště, podpora přirozených 

nepřátel a aplikace biologických prostředků na posílení a ochranu rostlin. 

● Nepoužívat umělá hnojiva, místo toho hnojit organicky, aby došlo k podpoře zdravého 

půdního života, zajištění rovnoměrného přísunu živin a zachování odolnosti rostlin. 

● Nepoužívat rašelinu a produkty obsahující rašelinu. Rašeliniště jsou vzácné biotopy, patří 

k nejdůležitějším úložištím CO₂ na Zemi a při její těžbě dochází k jejich nevratnému ničení. 

● Ochrana ekologicky cenných prvků veřejné zeleně (stromy, aleje, živé ploty, skupiny keřů, 

přírodní louky, mokré a suché biotopy apod.). 

● Přenastavení údržby veřejné zeleně na ekologické způsoby hospodaření, jako např. používání 

prostředků na posílení rostlin, biologická ochrana rostlin nebo nechemická redukce plevelů. 

● Při nové tvorbě nebo přeměně stávajících veřejných prostranství používat převážně 

regionálně typické a ekologicky cenné rostliny, vhodné pro dané stanoviště. 

● Zaměřit se na práci s veřejností a zapojení občanů do ekologické péče o veřejnou zeleň i při 

nové tvorbě a změně podoby veřejné zeleně.  

Při realizaci výše uvedených opatření docílí obec přínosu v podobě vyšší kvality života pro všechny. 

Vyznačuje se tak jako obec, která propaguje trvale udržitelný rozvoj a je vzorem pro své občany. 

Při aplikaci ekologického hospodaření ve veřejné zeleni získává obec podporu prostřednictvím 

vzdělávacích programů pro pracovníky ve veřejné zeleni a možnost konzultací s poradci přírodních 

zahrad. 

 

Po pozitivním výsledku usnesení Rady obce bude obci / městu / městysi 

……………………………………………………. uděleno ocenění Obec „Přírodní zahrada“ ve formě plakety.  

 

 

www.prirodnizahrada.eu 

 

http://www.prirodnizahrada.eu/


 

 

 

Návrh Usnesení Rady / Zastupitelstva obce 

Vzorový text pro usnesení Rady / Zastupitelstva obce 

 

Rada / Zastupitelstvo Obce / Města / Městyse ………………………………………schvaluje přírodě blízkou 

péči o veřejnou zeleň a zavazuje se dodržovat na území obce při navrhování, realizaci a údržbě 

veřejných prostranství kritéria přírodních zahrad a schvaluje usilování o získání ocenění Obec 

"Přírodní zahrada“ v souladu s předloženým podkladem pro schválení tohoto bodu jednání. 

 

 

Datum usnesení: ………………………………………………………….   

 

Podpis zástupce obce: ……………………………………………………………….. 

 


