Zápis č. 4/2021
z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí
konané dne 19. 5. 2021

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Mgr. Petr Brestovanský, Mgr. Ondřej Bartůšek, Mgr. Ibehejová
Jana, Ing. Michael Otta, Mgr. Dita Landová, Lumír Vadovský, Ing. Vladimír Zaplatílek, Hana Zemanová
a online přítomni: Bc. Zuzana Kocumová
Omluveni: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Mgr. Ondřej Petrovský.
Neomluveni: Štěpán Brodský
Pozvaní/hosté: Ing. Loučková Kotasová – náměstkyně primátora
Mgr. Jiří Šolc – náměstek primátora
Ing. Michaela Maturová - vedoucí odboru SR
Ing. Lucie Sládková - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Bc. Leoš Vašina – odbor ekologie a veřejného prostoru
Olga Crháková - referent oddělení komunálních služeb
1. Úvod
Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na 4. zasedání v roce 2021. Jako
ověřovatel zápisu byl zvolen a všemi přítomnými hlasy odhlasován člen výboru pan Bartůšek.
Výbor se sešel v počtu 9 členů přítomných a 1 člen využil online zasedání. Výbor tak byl prohlášen za
usnášení schopný.
Do původního programu byl vložen bod, konkrétně materiál předkládaný do 5.ZM a to:
-Přejmenování parku Jablonecká na Park Paměti národa (materiál do 5.ZM předkládá odbor cestovního
ruchu, kultury a sportu)
Hlasováním o změně návrhu programu zasedání bylo přijato.
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlasy
Přítomní členové výboru tak po hlasování změny odsouhlasili program jednání ve znění:

Navrhovaný program:
1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05)
2. Materiály předkládané na 5. ZM – pí. Maturová (15:05 – 15:10)

- Informace o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
- Přejmenování parku Jablonecká na Park Paměti národa
- Ekofond - žádosti o dotaci pro rok 2021 - p. Vašina (15:10 – 15:45)
3. Údržba zeleně v Liberci – (15:45 – 16:10)
- pí. Sládková - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
- pí. Crháková - referent oddělení komunálních služeb
4. Diskuze (16:10 – 16:20)

2. Materiály předkládané do 5. ZM
- Informace o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
Město Liberec získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (výzva č. 141,
aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně) na projekt "Náhradní výsadba v
areálu ZŠ a MŠ Barvířská" a na projekt "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova".
Náhradní výsadba v areálu ZŠ a MŠ Barvířská
Cíl projektu je zaměřen na obnovu uličního stromořadí v centru Liberce v areálu hřiště ZŠ a MŠ
Barvířská, v těsné blízkosti veřejně přístupného skateparku a frekventované cyklostezky. Zhoršený
zdravotní stav původního porostu vzrostlých topolů kanadských představoval vysoké riziko vzniku škod
jak na majetku, tak na zdraví obyvatel. Náhradní výsadba byla provedena vegetačním prvkem z
vhodnějšího taxonu v podobě 15 ks listnatého stromu - dubu letního.
Bylo realizováno výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem (René König) v celkové výši
350 000 Kč bez DPH. Již proběhlo kácení i nová výsadba, do konce dotačního projektu běží následná
tříletá péče v rámci projektu, resp. pětiletá péče dle smlouvy o dílo v návaznosti na podmínky
rozhodnutí odboru životního prostředí.
Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova
Cíl projektu je zaměřen na revitalizaci zeleně a obnovu vodních prvků cenné přírodní parkové plochy
v intravilánu města Liberec - Lesoparku v ulici Fibichova. Kromě revitalizace zeleně bude
vytvořeno 6 tůní, které budou sloužit jako biotop pro obojživelníky a další na vodu vázané živočichy.
Realizací projektu vznikne nejen další plnohodnotná funkční plocha sídelní zeleně, ale dojde i ke zvýšení
propojenosti městských parků a bude umožněn průchod upravenou zelení z jedné části města do
druhé.
Probíhají činnosti související s realizací výběrového řízení na zhotovitele.
Usnesení:
Výbor bere předkládaný materiál „Informace o přidělení dotace z Operačního programu Životní
prostředí 2014–2020“ na vědomí.

- Přejmenování parku Jablonecká na Park Paměti národa
Park Jablonecká se nachází v Jablonecké ulici naproti Liebiegově vile a také blízko kostela Božského
srdce páně. V tomto parku byl v roce 2006 odhalen památník obětem komunismu. Přejmenování
tohoto parku na Park Paměti národa je navrženo na základě širší občanské iniciativy a návrhu
společnosti Post Bellum, z. ú.
Park bude slavnostně přejmenován ke Dni politických vězňů - 27. 6.2021
V souladu s § 84 odst. (2) písm. r) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje nové
názvy veřejných prostranství zastupitelstvo města po projednání v radě města. Tento park se nachází
v katastrálním území Liberec, p.p.č. 957/1, 957/2, 958, 959/1, 959/2.

Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlasy
Usnesení:
Výbor doporučuje ke schválení „návrh na přejmenování parku Jablonecká na Park Paměti národa“

- Ekofond - žádosti o dotaci pro rok 2021
Členům výboru byly zaslané podklady k danému bodu. Podklady obsahovaly všechny projekty, které
byly podány včas, předepsaným způsobem a se všemi náležitostmi nutnými pro postoupení k dalšímu
hodnocení. Dále projekty v zip souboru - vyřazené projekty, včetně zdůvodnění vyřazení. Zároveň
byly připraveny i tabulky s projekty k hodnocení a s projekty k vyřazení a stručný popis všech
projektů.
Do uzávěrky lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu, tedy do 5. 5. 2021, 15.00. hod.
bylo přihlášeno celkem 20 projektů. Z důvodu nesplnění podmínek muselo být posléze správcem
programu vyřazeno 7 projektů. Celkem 13 projektů bylo (je) možné hodnotit. Bodové ohodnocení
vychází z kritérií hodnocení ve vyhlášení programu. Deset projektů je evidováno v programu Ekologie
a zeleň a tři projekty byly podány do programu Odpady.
V programu Ekologie a zeleň je možno rozdělit 350.000 Kč, v programu Odpady 145.000
Kč. Požadavek na dotaci v programu Ekologie a zeleň odpovídá částce 431.624 Kč - v tomto
programu tedy chybí 81.624 Kč.
Požadavek na dotaci v programu Odpady je pouze 75.600 Kč; zde tedy naopak zůstatek činí 69.400
Kč. Celkový požadavek na dotaci činí 507.224 Kč.
Z Ekofondu je možno rozdělit 495.000 Kč. Rozdíl mezi celkovou alokací Ekofondu (množstvím
prostředků v Ekofondu) a požadavky na dotaci u hodnocených projektů je 12.224 Kč.
Současný Statut Dotačního fondu SML umožňuje přesun financí mezi jednotlivými vyhlášenými
programy (u Ekofondu mezi programem Ekologie a zeleň a programem Odpady). Viz čl. 5.15:
Hodnotící orgán navrhne čerpání prostředků z programu dílčího fondu pro jednotlivé žadatele, přitom
je vázán částkou alokovanou pro vyhlášený program, resp. výdajovým limitem, který je v daný

okamžik v rozpočtu města pro daný dílčí fond k dispozici. Hodnotící orgán nemůže měnit pořadí
projektů, které vznikne na základě bodového hodnocení.“ A dále čl. 5.16: „Pokud suma prostředků
požadovaných ve vyhlášeném programu převyšuje alokovanou částku, může hodnotící orgán
navrhnout orgánům SML navýšení alokace vyhlášeného programu, a to až do výše disponibilních
prostředků dílčího fondu, nebo navrhnout plošné snížení dotace oproti požadavkům žadatelů, při
dodržení zásady nediskriminace a transparentnosti hodnotícího procesu.“
Pokud by tedy bylo přesunuto „zbývajících“ 69.400 Kč z programu Odpady do programu Ekologie a
zeleň, snížil by se nedostatek financí v tomto programu na 12.224 Kč (nedostatečné disponibilní
prostředky dílčího fondu Ekofondu).
Přílohy tohoto zápisu tak tvoří tabulky konkrétních programů Ekofondu včetně přehledu podaných
žádostí.
Výbor měl k podání tohoto materiálu výhrady. Odhlasovalo se mimořádné zasedání výboru, kde bude
následně probíhat hlasování jako hodnotícího orgánu na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2021.
Termín byl stanoven na 9.6.2021 od 15:00 hod online formou hlasování.
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlasy
Usnesení:
Výbor souhlasí s přesunem nevyčerpaných prostředků v programu „Odpady“ do programu „Ekologie
a zeleň“ .

3. Údržba zeleně v Liberci
Hosté zasedání paní Crháková a paní Sládková zodpovídaly dotazy především k tématu kácení stromů,
údržba hřbitovů na území LB, údržba dalších významných lokalit.
Níže konkrétní otázky a odpovědi.
- Je k dispozici pro hřbitovy plán obnovy?
Co se týče výsadby zeleně, tak na všech hřbitovech je třeba při nové výsadbě zeleně zohlednit tlecí a
rozkladné procesy, které ovlivňují stav, výběr zeleně a zejména její umístění a zároveň je třeba brát v
potaz poptávku po nových hrobových zařízení či již umístěných zařízení.
Co se týče plánu oprav – aktuálně na několika hřbitovech je řešen nevyhovující stav obvodových zdí a
do plánu investic bude v následujícím roce (s ohledem na množství schválených finančních prostředků
v rozpočtu) zařazena i oprava cestních sítí, na níž bude zpracován projekt. V roce 2018 byly již

opraveny obvodové zdi na Ruprechticích a Vesci, a dále letech bude zařazena do plánu oprav
obvodová zeď např. na Machníně. Opravami prošly „historické“ pumpy na všech hřbitovech.
- Jakou roli v něm hraje zeleň?
Hřbitovní zeleň spadá do kategorie veřejné zeleně, přesto se od běžných ploch tohoto druhu liší. Zeleň
na hřbitovech zastává doprovodnou úlohu, určující je pohřebiště a jeho funkci musí být zeleň
přizpůsobena. Na druhou stanu je zeleň nezbytnou součástí hřbitova, kterou se správa hřbitovů snaží
udržovat a pouze v krajních případech odstraňovat.
- Dělají se při správním řízení kácení dendrologické posudky? Jak to bylo konkrétně na hřbitově v
Horním Růžodole?
Dendrologický posudek byl proveden na centrálním hřbitově u krematoria, kde pak bylo povoleno
kácení rizikových dřevin v souladu s rozhodnutím OŽP. Na Horní Růžodol dendrologický posudek nebyl
zpracován. Dřeviny na hřbitově v Horním Růžodole byly v minulosti ořezány tzv. na hlavu a tento
zásah byl pro ně devastující, neboť rány po řezech se nezhojily a došlo tak k vytvoření dutin, které pak
napomohly k procesu hniloby a napadení škůdci. Alej byla odborem SM vnímána jako velmi esteticky
hodnotná, neboť tvořila dominantu v ose hřbitova, ale jednalo se o dřeviny s nízkou provozní
bezpečností, které svým stavem ohrožovali návštěvníky hřbitova a hrobová zařízení.
- Pod tlakem na hrobová místa, je možné, že dojde k nějakému odstranění zeleně?
Odstraňování stávající zeleně v návaznosti na umísťování hrobových míst je posuzováno individuálně,
aby nedošlo ke zbytečnému kácení dřevin, které nikterak nekolidují s umístěním nových hrobových
zařízení či neohrožují bezpečnost. Primárně se správa hřbitovů snaží novým nájemcům nabízet
zrušená hrobová místa či volná hrobová místa, kde není umístěna stávající zeleň. V případě že některý
z nájemců hrobového zařízení vznese podnět na odstranění zeleně, odbor SM na místě posuzuje, zda
opravdu k takovému závažnému kroku je nutné přistoupit, v mnoha případech dojde pak pouze
k úpravě zeleně tvarováním. Nicméně v tomto ohledu jest nutno dodat, že nájemci hrobových míst
v rozporu s řádem veřejného pohřebiště vysazují zeleň blízko svých hrobových zařízení bez povolení
správy hřbitovů a následně dále již o tuto výsadbu nepečují.
-Kolik stromů celkem bylo povoleno vykácet z OŽP?
Hřbitovy:
období 2020/2021:
Ruprechtice – vojenský hřbitov:
-pokáceno dle rozhodnutí ŽP – 3ks lípa + 2ks borovice + 58m2 zapojeného porostu zeravu
nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 5ks listnatých stromů + 40ks jehličnatých nebo
listnatých keřů
-vysázeno: 5ks lípa + 2ks bříza + 5ks borovice + 45ks tújí

Ruprechtice:
-pokáceno dle rozhodnutí ŽP – 4ks javorů + 4ks bříza
-výsadba odborem ŽP nenařízena z důvodu velkého zájmu o hrobová místa, v Ruprechticích je
dlouhodobě nedostatek volných míst

Ostašov:
-pokáceno dle rozhodnutí ŽP – 12ks javor
nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 12ks stromů dle výběru žadatele
-vysázeno: 12ks višeň křovitá + 2ks okrasná višeň
Machnín:
-pokáceno dle rozhodnutí ŽP – 2ks javor
nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 2ks stromů dle výběru žadatele
-vysázeno: 2ks okrasná višeň
Horní Růžodol:
-pokáceno dle rozhodnutí ŽP – 21ks lípa +2ks javor
nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 23ks stromů dle výběru žadatele
-vysázeno: 7ks lípa + 18ks borovice
zbývá vysázet 16ks lípa, které budou tvořit novou alej pod centrálním křížem – výsadba proběhne na
podzim 2021 tedy v souladu s nařízeným termínem
Ostašov – vojenský hřbitov:
-hřbitov převzal zpět do správy odbor SM v roce 2019, kdy bylo zjištěno, že došlo k úhynu
části náhradní výsadby, proto byla v průběhu 04/2021
-výsadba doplněna o 8ks habrů jako náhrada za část uhynulé výsadby –do roku 2019 měly v péči
hřbitov na základě smlouvy TSML a.s.
Hřbitovy:
období 2019/2020:
Krematorium
rozhodnutí ŽP z roku 2018 – 33ks bříza + 2ks lípa + 1ks thúje + 2ks javor + 1ks borovice + 4ks smrk +
1ks javor
-vysázeno 2020: 8ks habr + 6ks cypřišek + 5ks borovice + 1ks javor + 1ks jedle + 1ks jasan + 51ks thúje
+ 1ks buk + 5ks bříza převislá + 2ks javor babyka + 6ks rhododendron bílý + 6ks rhododendron
červený + 6ks okrasní višeň + 20ks růže růžová + 25 ks růže červená + 5 ks listnatých keřů
(bobkovišeň)
-výsadba několikrát podrobně zkonzultována se ŽP navíc dosázeno 2021: 3ks habr + 2ks bříza + 23ks
bobkovišeň
-Dotaz na projekt obnovy hřbitova v Horním Růžodole. Kdo jej vypracoval?
Projekt vypracován nebyl, jednalo se o kácení starých rizikových dřevin, které ohrožovaly bezpečnost
návštěvníků a hrobových míst. Prostor pod centrálním křížem dovoluje náhradní výsadbu v původní
linii s ohledem na již umístěná hrobová zařízení, která bude realizována do listopadu 2021
-Jak může být obnovován hřbitov bez projektu?
Může, s ohledem na dřívější zkušenosti se zpracovaným projektem u krematoria, který následně
kolidoval s vysokou poptávkou po hrobových místech a zároveň zasahoval do reálného chodu

pohřebiště. Ke každému hřbitovu ve vlastnictví města se přistupuje individuálně s ohledem na jeho
potřeby.
-proč bylo vykáceno 400 ks stromů za jednu zimu na městských pozemcích?
netýká se odboru SM
-plánuje se koncepce obnovy zeleně i pro školy a školky?
netýká se odboru SM

Byly vzneseny i dotaci k náměstkovi panu Šolcovi. A to následovné:
- Má město svého arboristu, případně si tyto služby nějak "objednává"?
- U kolika procent pokácených stromů se dělali dendrologické posudky?
-Ukazuje se, že je na městě potřeba nějaký "koordinátor" zeleně, spojující profesně zahradnickou
(arboristickou) zkušenost, včetně praxe v terénu s potřebným architektonickým/urbanistickým
nadhledem
- Plánuje město zřídit nějakou takovou pozici?
-Má město vypracován nějaký plán zeleně při sílícím vlivu klimatických změn?
-Proč se upřednostňuje před odbornou péčí o stromy jejich "preventivní" kácení?
-Znáte data, jak se ve městě daří nové výsadbě? Má město plán náhradní výsadby?
-Čím konkrétně se naplňuje projekt Bidelin?
Dotazy byly panu náměstkovi předány, až odpoví, bude všem členům rozeslán aktuální zápis
obohacený o dané odpovědi.

Přílohy: - Spolek Dětská – vyjádření
- Ekofond projekty 2021
- Tabulka program Ekologie a zeleň – vyřazené projekty
- Tabulka program Odpady – vyřazené projekty
- Tabulka program Ekologie a zeleň – projekty k hodnocení
- Tabulka program Odpady – projekty k hodnocení

Další zasedání výboru bude probíhat dne 16.6.2021 a mimořádné online zasedání dne 9.6.2021.

