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SMLOUVAODÍLO

Dsznzıﬂnasa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

„ZŠ Barvířská Liberec - kácení topolů
I.

Objednatelx
zastoupené:

ve věcech smluvních:

a náhradní výsadba“

Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro
technickou Správu majetku města

ve věcech technických

technikem oddělení správy objektů a
zařízení

IČ:

00262978

DIČ:
bankovní spoj ení:

CZ00262978

(dále jen ,,objednatel“)

a
Zhotovitel:
zastoupené:

René König
René König
Chvaleč

bytem:

72949562

IČ:

DIČ;
bankovní

spojení:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná V obchodním rejstříku
(dále jen ,,zhotovitel“)
II.

Předmět, účel a místo plnění

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení prací a objednatel se zavazuje
k převzetí prací a zaplacení ceny za jejich provedení, a to za podmínek smluvených níže.

Předmětem plnění

této veřejné zakázky je kácení patnácti Vzrostlých topolů kanadských
nacházejících se podél cyklostezky na pozemcích základní školy Barvířská, příspěvkové
organizace a na pozemku volnočasového areálu skateparku.

Tyto topoly budou káceny pomocí plošiny a lezecké techniky postupným odřezáváním,
následně dojde k likvidaci dřevní hmoty a štěpkování větví. Náhradní výsadba proběhne
do kvalitně připravené dostatečně prostorné výsadbové jámy, Stromy budou dostatečně
kotveny a doplněny dalšími pěstebními opatřeními včetně Zálivky. Součástí plnění je také
l

ì
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následná péče.
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Nově vysazovanou dřevinou bude Quercus robur

'fastigiata', je

také další fastigiátní kultivary.
4)

Předmětem plnění jsou zejména následující

možné

činnosti:

kácení stávajících stromů,
pořezání a štěpkování dřevní hmoty S odvozem,
úklid a likvidace případné listové hmoty (v případě kácení s listovou plochou),
odfrézování pařezů,
vyhloubení děr, příprava Výsadbového substrátu včetně Zásobního hnojiva, dodávka
kvalitního substrátu,

0

dodávka Výsadbového materiálu výšky 4 metry a průměru krnínků min 12
1

0

O

0
0

5)

metr,

cm ve výšce

provedení výsadby včetně Zakůlování (tři kůly navzájem spojené dole i nahoře
S úvazem kmene), zatrubkování, ochrarmých pásů na krneni proti vysýchání a včetně
patní ochrany kmene proti poškození při sekání,
vytvoření zálivkových mís a zamulčování,
jednorázová zálivka v okamžiku výsadby,
následná péče po dobu 5 let obsahující tvarování koruny, zalévání a další čimıosti
potřebné pro udržení výsadby a zdámý vývoj stromu.

Účelem smlouvy

je zajištění bezpečnosti

sousedícího Skateparku a obnova výsadeb.

žáků ZŠ Barvířská,

přilehlé

cyklostezky,

ZŠ

Barvířská a

6) Místo plnění: pozemky parc.č. 1679/1 a 1681 vk.ú. Liberec, areál
skatepark v Liberci.

III.

Termín plnění

1)

Zahájení plnění smlouvy: do 5-ti dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

2)

Dokončení kácení:

3)

Dokončení a předání

4)

Dokončení činnosti následné péče O vysazenou zeleň: do

25. 3. 2021, včetně úklidu dřevní
díla: 20. 5.

zeleně včetně ochranných opatření.

hmoty a odfrézování pařezů.

2021, do tohoto data bude realizována výsadba nové
30. září 2026.

IV. Povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel prohlašuje

a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen

Okolní situací místa plnění.

s

místem a

si zhotovitel zajistí prostor potřebný k řádnému provedení práce tak,
aby nebyl ohrožen pohyb osob a zvířat V prostoru areálu a S ním sousedících pozemků.
3) Při provádění prací je zhotovitel povinen postupovat v souladu se stanoviskem odboru
životního prostředí Magistrátu města Liberec ze dne 24. 2. 2020 vydaném pod číslem
jednacím MML/ZPOP/Raš/044331/20-SZ024730/20.

2) Při provádění prací
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4) Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak,

aby nemělo za následek

poškození oplocení, žádné Z ploch V areálu základní školy a skateparku ani sousedících
pozemků. případě škody vzniklé v souvislosti S jeho činností je povinen ji nahradit.

V

5) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na
životním prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi,

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti S jeho
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

6)

Všechny vykonávané činnosti bude zhotovitel provádět dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, bude dodržovat zásady BOZP, užívat ochranrıé pomůcky a dodržovat
bezpečnost práce.

plnění předmětu díla dle této Smlouvy odpovídá za pohyb svých
zaměstnanců. Dále odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zúčastněných na
plnění předmětu díla. Při zahájení prací zabezpečí zhotovitel proškolení těchto osob.

7) Zhotovitel

při

8) Zhotovitel se zavazuje k prováděrıí díla
na své nebezpečí a na svůj náklad.

s

odbornou

péčí, včas, řádně a

9) Dodavatel si je vědom, že se jedná o projekt
Z Operačního programu Zivotního prostředí.

v prvotřídní

kvalitě,

10) Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a
kterým je Operační program životního prostředí.

spoluﬁnancovaný z Evropské unie

podmínkami poskytovatele

dotace,

11) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejich
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu
smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2035. Zároveň alespoň
po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt ﬁnancován, a to zejména pro

účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících Ze
Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k
archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty v platném znění).

výkonu ﬁnanční kontroly v souladu se zákonem
320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu
doklady O dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo
Z veřejné ﬁnanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel
je povinen poskytnout požadované infomıace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo ﬁnancí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad,
příslušný ﬁnanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po
dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035.

12) Zhotovitel se zavazuje Spolupůsobit při
č.

V. Cena za dílo
1)

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne
15. 11. 2021, podané v rámci výběrového řízení na zakázku.
3
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Celková cena

DPH 21%

díla

bez

DPH

Celková cena díla včetně
2)

Ministerstvo životního prostředí

350 000,- Kč

DPH

Kč
423 500,- Kč
73 500,-

uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. smlouvy a jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Celková cena Zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému akvalitnímu provedení díla Včetně
všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena byla smluvními stranami
dohodnuta i sohledem na cenu dřevní hmoty, kterou zhotovitel převezme do svého

Celková cena za

dílo

vlastnictví a Z místa plnění odveze.

3) Objednatel je

zhotovítelem.

oprávněn odečíst Z celkové ceny

díla částku skutečně

4) Objednatel upozorňuje dodavatele, že část plnění díla, vztahující se
bude fakturováno S přenesenou daňovou povinností.

VI. Platební
1)

neprovedených prací

k pozemku

č.

1681

podmínky

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení dílčích částí díla
(kácení, náhradní výsadba, za každý aktuální rok následné péče vždy do 15.10.
příslušného roku) na základě zhotovítelem vystavených faktur s 30-ti dermí splatností od
data jejich prokazatelného předání objednateli.

2)

Podkladem pro vystavení faktur bude soupis provedených
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými.

3)

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude
uveden úplný oﬁciální název projektu a registrační číslo projektu (obojí bude upřesněno po
podání žádosti). Součásti faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol nebo

prací

nebo dodávek,

pracovní výkaz.

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověří] skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky
zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

5) Tato

1)

VII. Smluvní pokuty
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení
s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a zapoěatý den v
dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících

2) Zhotovitel uhradí objednateli

případě prodlení s
Z předávacího protokolu.

smluvní pokutu ve výši 500,-

Kč

za každou vadu a započatý den v

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-

Kč

za každou vadu a Započatý den v

3) Zhotovitel uhradí objednateli

případě prodlení
případě prodlení

s

S

termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.

dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
4
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V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

V případě

jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů V tomto článku
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na
porušení písemně upozoměn.
Vpřípadě opoždění objednatele súhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat
smluvní pokutu max. ve výši 0,05
Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není
vprodlení Splněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení Splněním

%

kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy.
8)

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti
materiál

v odpovídající

příp.

závady odstranit nebo použít

kvalitě.

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

10) Objednatel si vyhrazuje právo

na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

11) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní
pokuty. Právo kterékoliv Smluvní Strany na náhradu škody vzniklé V souvislosti S porušením této
smlouvy může být uplaměno samostatně.

VIII.
1)

Odpovědnost za škodv a

vv

pojisteni

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu
realizace.

2)

má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimiosti třetí osobě a na škody
vzniklé Z jakékoliv příčiny při provádění díla. Pokud zhotovitel tuto svoji povirmost
Za tímto účelem

nesplní, je objednatel oprávněn

od

této

smlouvy O

dílo odstoupit

pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené

nebo sjednat

budou odečteny

Vlastní

z ceny

díla.

3) Zhotovitel předloží kopii pojistné
V registru smluv.

smlouvy objednateli do

IX.

1)

Dílo

14ti

dnů od zveřejnění smlouvy

Záruky

má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě.

povinen provést Veškeré práce související S realizací díla V souladu
právními
S příslušnými
předpisy a normami a V souladu s kvalitativními i kvantitativními
požadavky objednatele uvedenými Vpoptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před
podpisem této smlouvy důkladně seznámil.

2) Zhotovitel je

3) Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní záruku
ode dne protokolárního předání objednateli.

4)

V délce 48 měsíců na výsadbový

materiál,

Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění
těchto vad nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těcht
5
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nejpozději do 5

dnů ode dne nástupu kodstranění vad, pokud nebude

S

charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
5)

ohledem na

Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávaciho protokolu, dopisem,
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta

lhůta delší.

X. Předání a převzetí díla
l) Předání a převzetí díla
v místě plnění díla, a to

Z) Objednatel souhlasí

S

provede zástupce objednatele a zlıotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná
na základě oboustranně podepsaného předávaciho protokolu.

předáním a převzetím

díla

i

před uplynutím smluvního termínu.

XI. Poddodavatelé
l) Zhotovitel je

v seznamu

oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených
poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy

a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvaliﬁkačních předpokladů.
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální
písemný Seznam všech svých poddodavatelů.
2)

Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele,
prostřednictvím kterého byla prokázána kvaliﬁkace, je v průběhu plnění díla možná
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní
poddodavatel prokáže splnění kvaliﬁkace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní
a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými
oprávněními, odbornou kvaliﬁkací a dostatkem Odbomých zkušeností pro provedení
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že
poddodavatelé nebudou ani část čirmosti zadávat dalším poddodavatelům.

3) Zhotovitel

4)

Za Způsob provedení a

poddodávky díla, za
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel
objednateli jako by tyto čirmosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
kvalitu prací poddodavatelů na předmětu

v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovimıosti na
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat

5) Zhotovitel

zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení

náhradního poddodavatele.
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XII.
1)

Ministerstvo životního prostředí

Doložký

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštrıích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv).

2)

Smluwıí strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3)

Smlouva nabývá

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1
zákona č.
podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv).

4)

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

účinností nejdříve
340/2015 Sb., O zvláštních

dnem

XIII. Ostatní ujednání
l)

Pokud není ve smlouvě uvedeno

2)

Obě smluvní

občanského zákoníku.
S

jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními

Strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí
celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

3) Tato

smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž každá ze smluvních

obdrží po dvou vyhotoveních.

stran

4)

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních

5)

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách
Statutámího města Liberec (www.liberec.cZ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.

6)

Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

7
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Ministerstvo životního prostředí

XIV. Přílohy smlouvy
dodávek
Stanovisko odboru životního prostředí MML/ZPOP/Raš/044331/20-SZ024730/20

Přílohy: Soupis prací a

"Ĺ

Ä

/ìt

V Chvaleči dne ...................

OL /i

VLíberci dne

Za zhotovitele:

....

.Ű.i._.

Za objednatele:

René Könjg

Ing.

Zbyněk

arban

náměstek primátora pro ekonomiku
a majetkovou Správu

8
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POLOŽKOVÁ KALKULACE - NABÍDKA
Co

Položka Z manuálu

OPŽP

Jednotka Počet

Jednotková cena za
ks nebo m2 /m3
Cena celkem

Poznámka

Zahmuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako jsou vytyčení
výsadeb, (příprava půdy), vykopáníjamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba,
96 000,00 sazenice, mulčování výsadby, povýsadbový řez, kotvení, ochrana kmene, Zálivka, hnojení, materiál pro
výsadbu (substrát, kotvení, ochrana lcmene stromu, ochrana proti okusu v případě volné krajiny, drenáž,
mulč, hnojivo, půdní kondicionér), likvidace zeminy Zbylé po výměně
Individuální výsadba dřevin

Výsadba

Listnatý Strom ok 12 -l4
strom); S

balem

cm (alejový

ks

15

6400

ks/ za

Následná péče

Jednotlivé stromy, péče 5

= 75

let

á 15 ks stromů

dobu

trvání

Kácení
Odstranění
pařezü

Kázeni postupné pomocí techniky

do 20

cm hloubky

ásledná péče O výsadby se zálivkou (rozvojová) - zahmuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako
vody (běžně 8-12 X ročně), kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a
10 500° 00
ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžinání porostu, odplevelovárıi, ochrana proti
'sou Zálivka včetně dopravy

75

péče

-

140

chorobám, doplnění mulče. Následná péče bude zajištěna po dobu

Sti let.

Kácení vzrostlých stromů keřů dle kategorie - postupné, s přetažením - včetně všech nezbytných
193 500 ” 00
a
činností a materiálu, zejmena techniky, rozřezáni, vodorovněho přemístění na místo likvidace či odvozu

ks

15

12900

ml

45

800

36 000,00

- včetně všech
nezbytných činností a materiálů, zejména odklizení dřeva a
na hromady, zasypáníjámy a doplnění zeminy, Zhutnění a úprava terénu, Pozn. plocha = plocha
zásahu včetně kořenových náběhů

Odstranění pařezů frézovánim
Složení

Šıšpkøváni

Šıčpkøváni

nf

20

600

12 000 ' 00

Odkup

Odkup dřevní hmoty

m3

Likvidace vzniklého klestu - včetně všech nezbytných činností, materiálů a dopravy na místo uložení a
veškeré manipulace (brán objem štěpky po štěpkování)

40

-200

-8 000,00

Minusová položka

soubor

1

10000

10 000,00

Zábor a Ostatní náklady

Cena

Cena celkem bez DPH

350 000 00

áklady zhotovitele na příslušná povolení k umístění techniky a zajištění prostoru kácení apod.

v

ĂGISTRAT MESTA LIBEREC
r

odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody a krajiny

Nám. Dr. E. Beneše č.

I

V Liberci 24. 2. 2020
Obdrb' dle ronlělovníkn

ROZHODNUTí
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen MML-OŽP) jako příslušný orgán
ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 1 14/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Výrokovi část;
1.

MMLOŽP dle ustanovení §

ve znění pozdějších předpisů (dálejen

8 odst.

zákona

1

č.

,,zákon“),

p 0 v ol ıı j

114/1992

Sb.,

O ochraně přírody akrajiny,

e

právnické osobě statutámímu městu Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec 1 (dále jen ,,žadatel“), kácení 15 ks topolů kanadských O obvodech kınenů 340 cm, 337 cm,

300 cm, 280 cm, 320 cm, 305 cm, 300 cm, 325 cm, 315 cnı, 300 cm, 305 cm, 320 cm, 300 cm, 340
cm, 310 cm, vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí. Povolené dřeviny rostou na pozemcích p.č. 1679/1,
1681 v k.ú. Liberec.
2.

MML _ OŽP áıø nsnnøvønı § 9 nan.

I

záıxønn

u kl Í d Í
žadateli povinnost náhradní výsadby k částečné kompenzaci ekologické újmy vzniklé káeením
povolených dřevin. Náhradní výsadba bude realizována zpět na pozemky p. č. 1679/1 a 1681
v k.ú. Liberec v podobě 15 ks listnatého stromu (15 ks dubu letního).
Povoluie se zıı podmínek:
3) Kıicení povolených dřevin může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
do 31.3.2020 a dále od 1.10.2020 do 31.3.2021 (tj. vdcbě vegetačního klidu), poté povolení
pozbývá platnost.
b) Náhradní výsadba bude realizována nejpozději do 31.5.2021.
c) K náhradní výsadbě bude použit kvalitní Sndovnieký materiál. Listnatý strom O minimálním obvodu
kmínku 12 - 14 cm ve výšce 100 cm, který bude kotven ke třem kůlům.
đ) O náhradní výsadbu je žadatel povinen pečovat dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu
nejméně 5 let.

Odůvodnění rozhodnuti:

MML-OŽP obdržel dne 31.

1. 2020 žádost o povolení kácení 15 ks dřevin na p.č. 1679/1 a 1681
Liberec podle § 8 odst. l zákona. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele. S odùvodněním
kácení žadatel odkazuje na přílohu „Projela náhradní od Ing. Dušková", ve kterém je uvedeno:
Stromy jeví známka prosychání větvi a často dochťùı' kjejich padání na procházející cyklostezlzu
,,
nebo na školní sportovní hřiště (vizmapka). Přestože v minulosti byl již několilvát proveden
bezpečnostní a Stabilizačnı' řez, suché větve se objevují stále a vzhledem /ce llřehkosti dřevy těchto druhů
dřevin a věku stromů, hrozí neustále' nebezpečípadánı' větví u tím možného veřejného ohrožení
Iýpy
řezů a jejich důvody svědčí 0 nevhodnosti těchto stromů na daném místě apřıˇhlédne-li se k nákladům
na udržení dobrého zdravotního stavu, navrhuje žadatel nahrazení tohoto porostu za výsadbu méně
náročnou a vhodnejší vzhledem k umístění ve veřejném prostranství.
Dnem podání uvedené üdosti bylo mhájeno správní řízení ve věci. žádosti byl předložen
„Projekt náhradní ıýsadby v areálu hřiště ZŠ a
Barvířská“ zpracovaný lng. Gabrielou Duškovou
Z 1/2020 a vyjádření „Odborné vjjádřeııí ke stavu stromů“ vypracované Ing. Radkou Frydrychovouarboristické poradenství Z 1 l/2019.

v

k.ú.

1'

MŠ

K

Č .j. MML/ZPOP/Raš/044331/20-SZ024730/20
Ad 1.

Povolené topoly O obvodech kmenů 340 cm, 337 cm, 300 cm, 280 cm, 320 cm, 305 cm, 300 cm,
325 cm, 315 cm, 300 cm, 305 cm, 320 cm, 300 cm, 340 cm, 310 cm rostou v rovinatém zaíravnéném
terénu uprostřed ostrůvku zelené podél pěší komunikace, dnes sloužící jako cyklostezka podél toku
Lužické Nisy. Topoly mají paty msypanê, kořenové náběhy nejsou viditelné. Kmenyjsou pñmé a mírně
vyklončnć Z přirozeného růstu, směrem nad cyklostezku. Kmeny a koruny mají četné známky poškození
(pravděpodobnost přítomné dutiny ve kmenech, tlakové větvení, silné odumřelé větve, atd.). Konmy
jsou nepravidelné, redukované ze strany od cyklostezky a značně proschlé S častými dutinami
v kostemích větvích. V korunách jsou místy vylámané větve vyšších i nižších řádů. Jedná se o Starší
vzrostlé jedince, jejichž vitalíta je na ústupu. Zdravotní stav topolů je zhoršený, u některých až havarijní
se sníženou provozní bezpečností. V dopadové vzdálenosti se nachází areál a sportoviště základní školy,
veřejně přístupný skatepark, frekventovaná cyklostezka. Topoly představují rychle rostoucí, krátkovčké
dřeviny S křehkým a mčkkým dřevem. Rány často podléhají hnilobám za vzniku rozsáhlých dutin.
U starších jedinců může docházet k odlamováni i zdravých včtví.
Ve výše uvedeném odbomém vyjádření je uvedeno: ,,Za$`avotnı' stav většiny hodnocených
stromů hodnotím jako zhoršený zejména Z důvodu přítomnosti silných odumřeíých větví v korunáclı
Provozní bezpečnost v okolí stromů hodnotím jako hitickou - hrozí způsobem' škody značného rozsahu
nebo ublížení na zdraví. Rı'zı`kD představují jak větve odumřelé. tak i živé. Vzhledem ke špatným
materiáloıgím vlastnostem tupolového dřeva může docházet k selhání živých dlouhých, daleko od hnene
vybľhąiicích kostemich větví. Perspektiımﬁınkčního setrvání na stanovišti hodnotím jako íđátkodobou,
stromy jsou v místě pouze dočasně udržiteíné.
Vzhledem k vysokému pohybu osob, zhoršenému zdravotnímu stavu dřevin a zvýšenému riziku
hrozících škod shledal správní orgán důvody ùdatele jako závažné a na základě místních znalostí
S přihlédnutím k odbomému dendrologickému vyjádření povolení ke kácení předmětných dřevin vydal.

MML-OŽP doporučuje vlastníkovi O průběhu a termínu kácení informovat veřejnost.
Ad 2.

Pokácením povolených dřevin vznikne ekologická újma, proto byla žadateli uložena povimıost
v podobě
Náhradní
výsadbu
kompenzaci.
k její
částečné
výsadby
náhradní
ZŠ a MŠ
v
areálu
hřiště
náhradní
výsadby
dle
„Projekt
žadatel
letního)
15 ks liatnıtéhı) stromu (dubu
ji
shledal
správní
a
navrhl
orgán
sám
žadatel
z
1/2020
Duškovou
Barvířská“ zpracovaný lng. Gabrielou
dostatečnou.

Ad. ai Doba kácení je stanovena dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla V období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na § 5a Odst.
1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovatje
během rozmnožování a odchovu mláďat).
Ad. hl, c), dl Dle § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany přírody může v rozhodnutí O povolení kácení
dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy a Současné může
uložit následnou péči O dřeviny na dobu až pčti let.

Poučen Í 0 odvolání:

Proti tomuto rozhodnuti může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne omámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města
Liberec.

vedouci odboru životního prostředí

Obdrží interně:
1.

2.

Statutámí město Liberec,
Spis

Nám. Dr.

E.

Beneše

2

l/1,

46059 Liberec

1

