STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Umožnění přístupu do prostoru areálu amfiteátru v Lidových sadech
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je žádost [osobní údaj odstraněn] J [osobní údaj
odstraněn] L [osobní údaj odstraněn] , bytem [osobní údaj odstraněn] o umožnění přístupu na
pozemky ve vlastnictví SML za účelem provedení biologických průzkumů v prostoru amfiteátru v
Lidových sadech.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Žádost o umožnění přístupu na pozemky SML v prostoru amfiteátru z důvodu
provedení biologického průzkumu.
Zpracoval:

Malá Petra - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
neschvaluje
umožnění přístupu na pozemky SML v prostoru amfiteátru v Lidových sadech za účelem
provedení biologických průzkumů dle předložené zádosti
ukládá
informovat žadatele o výsledku usmesení Rady města Liberce
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost Ing. Josefa Lanka o umožnění přístupu na pozemky ve
vlastnictví statutárního města Liberec v prostoru amfiteátru v Lidových sadech v termínu od 1.5.2018 do
30.9.2018. Důvodem pro vstup na pozemky SML je provedení biologického průzkumu na pozemcích,
kde je připravována přestavba městského amfiteátru. Cílem průzkumu je zjištění výskytu chráněných
živočichů. Zpracovatelem průzkumů je držitel oprávnění k provádění biologického hodnocení ve smyslu
§ 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 S - [osobní údaj odstraněn] .
Odbor správy veřejného majetku požádal o vyjádření k žádosti Městské lesy Liberec, ZOO Liberec.
Vyjádření společnosti Městské lesy Liberec, p.o.: dle § 19, odst. 1, zákona č. 289/1995 Sb. o lesích má
každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou
na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů
vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Do lesa je zakázáno vjíždět motorovými vozidly.
ZOO Liberec: do doby zpracování materiálu nebylo vyjádření ze strany ZOO Liberec zasláno.
Přílohy:
01 - žádost
02 - situace
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