
Rok Název projektu donor
podpořená 

částka (Kč)
výstupy projektu

Mapování starých odrůd ovocných dřevin ve správním 

území obce Nečtiny
ČSOP - ochrana biodiverzity 10000 Mapový záznam s určením druhu ovocných dřevin

Výsadba ovocného stromořadí podél místní 

komunikace ve správním území obce Nečtiny
MŽP - PPK 120000

Výsadba realizovaná při místní komunikaci spojující silnici II. třídy 

a obec Doubravice ve správním území obce Nečtiny

vznik pozemkového spolku Libocké mokřady

smlouva o výpujčce pozemku od Státního pozemkového úřadu

Zpracování báňskoznaleckého posudku lokality

hydrobiologický a fyzikálně chemický rozbor vody

nákup a instalace vodoměrných latí

ČSOP - vznik a rozvoj 

pozemkových spolků
16000 zpracování ochranářského plánu lokality

ČSOP - ochrana biodiverzity 20000
podrobné mapování biodiverzity vodního prostředí, břehových 

porostů a blízkého okolí

Revitalizace lipové aleje v k.ú. Libavské Údolí - I. etapa MŽP - PPK 49053 Revitalizace lipové aleje

zpracování internetových stránek

zakoupení křovinořezu

Zajištění seče v rámci pozemkové lokality Libockých 

mokřadů od dřevinných náletů a invazivních druhů 

rostlin (orobince, sítiny a dvouzubce)

ČSOP - ochrana biodiverzity 16000 realizace údržbového a ochranářského managementu

Stavba ptačí pozorovatelny

ČSOP ve spolupráci s 

generálním partnerem 

Net4Gas

126263 Realizace ptačí pozorovatelny

Revitalizace lipové aleje v k.ú. Libavské Údolí - II. 

etapa
MŽP - PPK 66611

Revitalizace lipové aleje

Zajištění péče o mezofilní a vlhké sekundární trávníky 

v k.ú. Libavské Údolí
MŽP - PPK 60622

Seč travního porostu, hrabání, ruční odnos mimo lokalitu, odvoz 

pokosené hmoty, kácení náletových dřevin, štěpkování dřevní 

hmoty

Otevření a provoz ekocentra vlastní prostředky 93000
otevření a vybavení ekocentra, realizaci akcí pro veřejnost

Zajištění seče v rámci pozemkové lokality Libockých 

mokřadů od dřevinných náletů a invazivních druhů 

rostlin (orobince, sítiny a dvouzubce)

ČSOP - ochrana biodiverzity 10800 realizace údržbového a ochranářského managementu

Revitalizace lipové aleje v k.ú. Libavské Údolí - II. 

etapa
MŽP - PPK 106250

Revitalizace lipové aleje

Zajištění péče o mezofilní a vlhké sekundární trávníky 

v k.ú. Libavské Údolí
vlastní prostředky 10000

Seč travního porostu, hrabání, ruční odnos mimo lokalitu, odvoz 

pokosené hmoty, kácení náletových dřevin, štěpkování dřevní 

hmoty

Revitalizace ovocného sadu Chlum svaté Maří obec Chlum svaté Maří 79000

Výsadba zeleně v k.ú. Chlum svaté Maří MŽP - PPK 72600
výsadba aleje v lokalitě u Kapličky a u cesty na západním okraji 

obce

2020

Rozvoj pozemkového spolku Libocké mokřady

Rozvoj pozemkového spolku Libocké mokřady
ČSOP - vznik a rozvoj 

pozemkových spolků
41140

2018

2019

2016

2017 Vznik pozemkového spolku Libocké mokřady
ČSOP - vznik a rozvoj 

pozemkových spolků
21000



Rozšíření pozekového spolku Kynšpersko o lokalitu v 

k.ú. Libavské Údolí

ČSOP - vznik a rozvoj 

pozemkových spolků 29350 zpracování biologického průzkumu a ochranářského plánu


