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INFORMACE
pro schůzi rady města dne 17.04.2018

Informace o odvolání žádosti o dotační podporu na akci "Revitalizace vybraných porostů
Městských lesů Liberec"

Předkládá: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Zpracoval: Hajská Lucie, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 834/2017 dne 29. 08. 2017 projektový záměr a podání žádosti o dotační
podporu na projekt "Revitalizace vybraných porostů Městských lesů Liberec" a uložila odboru strategického
rozvoje a dotací podat žádost o dotační podporu. Dne 28. 02. 2018 podal odbor strategického rozvoje a dotací
žádost o dotační podporu na tento projekt do 111. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020 a vzhledem k okolnostem popsaným níže tuto žádost dne 28. 03. 2018
odvolal.
Projekt s názvem Revitalizace vybraných porostů Městských lesů Liberec si klade za cíl zlepšení druhové, věkové
a prostorové struktury vybraných lesních porostů, které se nacházejí v katastrálním území Horní Hanychov a jsou
součástí lesního komplexu severovýchodních svahů Ještědského hřebene. Prostřednictvím opatření, která jsou v
tomto monokulturním smrkovém porostu naplánována, výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin - listnatých
druhů a jedle, má být provedena rekonstrukce lesního porostu na les s přírodně bližší dřevinnou skladbou a větší
druhovou pestrostí, jak bylo na 14. schůzi rady města usnesením č. 834/2017 schváleno. Projekt má zajistit lepší
obranyschopnost lesního porostu proti škůdcům a zároveň podpořit jeho dlouhodobou udržitelnost.
Ačkoli tento projekt nepodléhá vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu, vyžádal si odbor strategického
rozvoje a dotací stanovisko (vyjádření) dokládající soulad s územně plánovací dokumentací. Odbor hlavního
architekta, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování vydal dne 19. 3. 2018 vyjádření k této
věci a poskytl jej 22. 3. 2018 odboru strategického rozvoje a dotací, viz příloha č. 1.
Z tohoto vyjádření vyplývá, že některá opatření mohou být v kolizi s návrhem pořízení 99. strategické změny
územního plánu města Liberec, která má prověřit další možnosti rozvoje lyžařského areálu na Ještědu. Nicméně
uvádí, že tato změna je ve fázi před tvorbou zadání pro změnu a nový provozovatel v současné době prověřuje
konkrétní podmínky v území pro možnosti budoucího rozvoje – rozšiřování stávajících a budování nových
sjezdovek. Dále uvádí, že byla v lokalitě zpracována „hydrologická studie Ještědského hřbetu pro účely zajištění
potřeb vody areálu Ještědu“ – zpracovatel Ing. Petr Vít, únor 2018, dle které mohou být některá opatření projektu
v kolizi s návrhem vhodných míst k vybudování zásobních nádrží pro vodu, která je potřebná pro umělé
zasněžování areálu. Vyjádření věc v závěru shrnuje tím, že: „Do doby rozhodnutí stavebního úřadu o místění
stavby nelze zaručit, že lze záměr v území realizovat“, přičemž rozhodnutí stavebního úřadu je patrně myšleno pro
rozvoj lyžařského areálu na Ještědu.
Vzhledem k výše uvedenému byla žádost o dotační podporu na projekt "Revitalizace vybraných porostů
Městských lesů Liberec" odvolána a odbor strategického rozvoje a dotací, bude následně jednat s novým
provozovatelem lyžařského areálu na Ještědu - Tatry Mountain Resort (dále jen „TMR“), aby bylo
zamezeno možným kolizím projektu s rozvojem lyžařského areálu. Odbor strategického rozvoje a dotací ve
spolupráci s Městskými lesy Liberec, p.o. projedná se zástupci TMR lokality vhodné pro výsadbu melioračních a
zpevňujících dřevin, které nebudou zasaženy opatřeními vedoucími k rozvoji lyžařského areálu a zároveň umožní,
rekonstrukci nestabilního lesního porostu financovaného pomocí dotačního titulu, aby odbor dostál cílům
schváleným v záměru projektu. Pokud by se s řešením záměru projektu skutečně čekalo, jak navrhuje odbor
hlavního architekta, až na vydání stavebního povolení pro projekt TMR, které může trvat i několik let, hrozilo by,
že již nebude možné na financování dosadeb Městských lesů v této lokalitě čerpat dotační prostředky.

Přílohy
Vyjádření odboru havního architekta

