Nové výsadby na území Městského obvodu Pardubice III – jaro 2021
Jaro jsme jako každoročně zahájili výsadbou nových dřevin. Byla provedena výsadba 42 ks stromů, 1686 ks keřů a 355
ks trvalek. Jednalo se o výsadby na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na pozemních v majetku města
Pardubice. Jarní výsadby si můžete prohlédnout při procházce naším obvodem anebo na níže uvedené
fotodokumentaci.
Výsadby byly provedeny v těchto lokalitách:
Jana Zajíce čp. 860 refýž mezi komunikací a parkovištěm = 645 ks keřů,
Jana Zajíce čp. 862 = 5 ks jehličnatých stromů a 8 ks keřů,
Jana Zajíce čp. 864 = 6 ks jehličnatých stromů a 5 ks keřů,
Erno Košťála čp. 996-997 = 51 ks keřů a 50 ks trvalek,
Na Drážce čp. 354-358 do refýže mezi chodníkem a místní komunikací živý plot z 278 ks keřů,
Bezdíčkova čp. 1499-1501 do volného prostranství výsadba ovocného sádku = 2 ks stromů a 6 ks keřů,
Bartoňova čp. 931 kolem bytového domu = 4 ks stromů, 300 ks keřů a 190 ks trvalek,
Lidmily Malé čp. 821 kolem bytového domu = 393 ks keřů a 115 ks trvalek,
Jana Zajíce čp. 634 v prostoru mezi komunikací a parkovištěm = 5 ks stromů,
dosadba 20 ks stromů na území Městského obvodu Pardubice III.

Výsadby a dosadby stromů:
V ul. Pod Studánkou č.p. 753-754 do ostrůvků mezi parkovišti:
Sorbus aucuparia "Edulis" o velikosti 12+ cm obvod kmínku v počtu 3 ks

V ul. Dubinská č.p. 732-737 náhradní výsadba za uschlé stromy v řadě s podsadbou keřů:
Prunus fruticosa "Globosa" o velikosti 12+ cm obvod kmínku v počtu 1 ks

V ul. Jana Zajíce č.p. 960 do travnaté plochy mezi parkovištěm a I/36:
Quercus robur o velikosti 12+ cm obvod kmínku v počtu 2 ks

V ul. Jana Zajíce č.p. 955-956 výsadba stromů do volného místa na přání občanů:
Cercidiphyllum japonicum o velikosti 12 + cm obvodu kmínku v počtu 3 ks

V ul. Jana Zajíce za č.p. 862 dosadba za rozlomený strom v řadě:
Prunus fruticosa „Globosa“ o velikosti 12+ cm obvod kmínku v počtu 1 ks

V ul. Jana Zajíce před č.p. 862 nová výsadba stromů a keřů do travnatého záhonu:
Tsuga Canadensis v počtu 5 ks – jedná se jehličnaté stromy s krátkými jehlicemi
Viburnum plicatum „Mariessi“ v počtu 5 ks – kaliny jsou větší keře s talířovitým bílým květenstvím
Buddleja davidii v počtu 3 ks – komule je větší keř s hrozny barevných květů, které rádi navštěvují
především motýli

V ul. Jana Zajíce před č.p. 864 nová výsadba stromů a keřů do travnatého záhonu:
Tsuga Canadensis v počtu 5 ks – jedná se jehličnaté stromy s krátkými jehlicemi
Viburnum bodnatense „Down“ v počtu 3 ks - větší keře často kvetoucí už v lednu bílo růžovými květy a
měděno zeleným listem
Buddleja davidii v počtu 3 ks – komule je větší keř s hrozny barevných květů které rádi navštěvují
především motýli

Sídliště Dubina centrum v parku podél cesty u plotu hřiště ZŠ Dubina jako náhrada za suchý strom:
Malus „Royalty“ o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 1 ks – jedná se o jabloň s růžovými květy

Ludmily Malé č.p. 613 – refýž mezi parkovišti za zdravotním střediskem jako náhrada za zlomený:
Acer saccharinum o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 1 ks – javor cukrový

Propojka Dubina centrum směrem k lesu – doplnění stávajících výsadeb
Acer babyka „Elsrijk“ o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 2 ks
Pinus sylvestris = 3 ks jehličnatých stromů

Sídliště Dubina u cyklostezky od ul. Blahoutova směrem ke zdravotnímu středisku jako náhrada za suchý
strom:
Acer platanoides „Columnare“ “ o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 1 ks

V ul. Sezemická č.p. 1352 náhrada za suchý strom:
Crataegus leavigata „Paul s Scarlet“ o velikosti 12+ cm obvodu kmínku 1 ks

V ul. Jana Zajíce č.p. 637 v travnaté refýži mezi silnicí a parkovištěm
Quercus robur o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 2 ks
Acer platanoides „Columnare“ “ o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 3 ks

Nově vytvořené kombinované výsadby stromů, keřů i trvalek:
V ul. Bartoňova č.p. 831 kolem bytového domu:
V rámci nových záhonů byly vysázeny 4 ks stromů, 298 ks keřů a 190 ks trvalek.
Acer babyka „Elsrijk“ o velikosti 12+ cm obvodu kmínku = 3 ks
Fagus sylvatica „Purpurea Pendula“ – převisle rostoucí buk s červenými listy

V ul. Lidmily Malé kolem bytového domu č.p. 821:
Je zde vysazena kombinace 380 ks keřů, 85 ks trvalek a 30 travin

V ul. Erno Košťála č.p. 966-967 kolem bytového domu
Výsadba 51 ks keřů a pásu skalniček a travin

V ul. Jana Zajíce č.p. 860 výsadby na refýži mezi silnicí a parkovištěm
Zde je výsadba 642 ks keřů

V ul. Jana Zajíce č.p. 857-859 výsadba na trávnících mezi chodníkem a parkovištěm
Výsadba 23 ks větších keřů do kulatých záhonů doplňujících řadu stromů

V ul. Na Drážce za č.p. 1496-1498 byl vysazen ovocný sádek se 2 ks stromů a 6 ks keřů
Morus alba „Pendula“ = moruš bílá převislá
Sladkovišeň
Amelanchier – muchovník – indiánská borůvka
Ribíz červený
Josta

V ul. Na Drážce č.p. 354 – 358 byla obnovena výsadba v refýži mezi chodníkem a místní komunikací
Bylo zde vysazeno Ligustrum ovalifolium v počtu 278 ks keřů

