STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 02.06.2020
Bod pořadu jednání: 24
Záměr zřízení Programu adopce zeleně
Stručný obsah: Předmětem materiálu je záměr zřízení Programu adopce ploch veřejné zeleně ve
městě Liberci, kdy by následnou údržbu adoptovaných pozemků prováděli sami žadatelé, či
finančními prostředky přispívali na rozvoj ploch zeleně.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě podnětu členů Komise pro klima ze dne 20.5.2020
Zpracoval:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/4

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Záměr zřízení Programu adopce zeleně ve městě Liberci
ukládá
Informovat o rozhodnutí rady města členy Komise pro klima a podniknout další nutné
kroky ke zřízení Programu adopce zeleně
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30.06.2020

2/4

Důvodová zpráva
Na základě jednání pracovní skupiny Rada pro klima, které se konalo dne 20. 5. 2020, je Radě města
Liberec předkládán ke schválení záměr zřízení Programu adopce ploch zeleně ve městě Liberci.
Tímto krokem město poskytne svým občanům či různým spolkům, firmám, atd. možnost aktivně se
podílet na úpravě veřejného prostoru ve městě, a to právě formou adopce zeleně.
Program adopce zeleně se bude vztahovat pouze na pozemky s charakterem veřejné zeleně, které se
nacházejí na území města Liberce a jsou v jeho vlastnictví.
Vhodnými pozemky k adopci mohou být např. předzahrádky, vnitrobloky, pásy silniční zeleně, ale i
travnaté plochy, plochy parkově upravené či jejich části, atd.
Žadateli o adopci budou moci být jednotlivci, zapsané spolky, neziskové organizace, školy, bytová
družstva, SVJ, firmy, aj.
Cílem adopce zeleně je zlepšit stav adoptovaných ploch veřejné zeleně a následně zajistit jejich
pravidelnou údržbu žadatelem, a to bez nároku na finanční odměnu. Prostor i nadále musí zůstat veřejně
přístupný. Nebudou podporovány adopce za jiným účelem, než je zkrášlení daného pozemku či jeho
části (nepřípustné je tak např. zřízení parkovacího místa na zeleni, umisťování staveb, oplocení, atd.)
Postup kroků při adopci zeleně:
1) Žadatel, který by měl zájem o adopci pozemku, jež musí mít charakter veřejné zeleně, vyplní a
podá žádost o adopci takovéhoto pozemku na odbor ekologie a veřejného prostoru.
2) Žadatel v žádosti, která má charakter standardní žádosti o výpůjčku pozemku, uvede
identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, atd.). Dále k žádosti
přiloží jednoduchý popis sadovnických úprav, které na pozemku chce zrealizovat a dobu trvání
adopce. Součástí žádosti může být také např. osazovací plánek pozemku s již vymezenými druhy
rostlin, fotodokumentace atd. Žádost, viz příloha č.1 a 2.
3) Pracovníci odboru ekologie a veřejného prostoru (dále jen EP) žádost prověří z hlediska její
kompletnosti. Dále prověří pozemek, o který žadatel žádá, není-li na pozemku již pronájem,
výpůjčka, atd. Také pozemek prověří z hlediska inženýrských sítí, je-li například vhodný
k výsadbě, či nikoli a dále, zda na pozemku nejsou v dohledné době plánovány nějaké
rekonstrukce, apod. V neposlední řadě žádost posoudí z hlediska přínosu navrhované adopce.
4) Tyto informace pracovníci odboru EP zpracují do materiálu, který bude předložen členům
pracovní skupiny Rada pro klima k odsouhlasení.
5) V dalším kroku bude žádost postoupena odboru majetkové správy, který žádosti zapracuje do
majetkové skupinky, která následně bude předložena orgánům města Liberce ke schválení
v rámci majetkoprávních operací. Po schvalovacím procesu bude s žadateli uzavřena standardní
smlouva o výpůjčce požadované části, či celého pozemku.
Druhou možností, jak se podílet aktivně na zlepšení stavu zelených ploch ve svém okolí, je vložení
finančních prostředků do veřejné sbírky. Pokud budou mít žadatelé zájem pouze investovat do rozvoje
zeleně a nebudou se chtít podílet na údržbě ploch, je zde právě tato možnost jednorázového, či
opakovaného vložení finančních prostředků na zvláštní transparentní účet, který k tomuto účelu bude
zřízen. Poskytovatel finančního příspěvku (fyzická, právnická osoba, spolek, atd.) se tak stane tzv.
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“adoptivním dárcem“, který si po konzultaci s pracovníky odboru EP může zvolit, na co mají být
finanční prostředky využity (z těchto prostředků může být např. realizována výsadba stromů, keřů,
založení květinových záhonů, atd.).
Finanční prostředky následně budou čerpány odborem ekologie a veřejného prostoru na realizaci
opatření v dárcem vybrané lokalitě. Pokud dárce bude anonymní, či neprojeví zájem o konkrétní
opatření či lokalitu, kde se finanční prostředky mají investovat, bude záměr navržen odborem EP a
předložen pracovní skupině Rada pro klima k odsouhlasení.
Dárci, pokud o to bude mít zájem, může být vystaven tzv. Certifikát adoptivního dárce, kde bude
napsáno, na co byly finanční prostředky využity a co tedy tzv. adoptoval. Popř. může být přímo v místě
výsadby umístěna cedulka se jmény dárců, kteří výsadbu, či jiná opatření financovali. Netýká se
samozřejmě anonymních dárců.
O zavřených smlouvách na výpůjčku (adopci) pozemku, či jeho části mezi žadatelem a SML či o
realizacích z finančních prostředků od adoptivních dárců bude informována společnost TSML a.s.

Přílohy:
příloha č. 1 - žádost o výpůjčku pozemku
příloha č. 2 - popis sadovnických úprav
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Příloha č. 3 směrnice 18RM

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
odbor majetkové správy

ŽÁDOST
O VÝPŮJČKU POZEMKU
A.
Fyzická osoba nepodnikající
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Místo narození **
Bydliště - ulice, č.p.
Obec
PSČ
Telefon **
E-mail **

Žadatel(ka)

Spolužadatel(ka)

B.
Právnická osoba /Fyzická osoba podnikající*:
Název firmy/jméno a příjmení*:..........................................................................................................................
IČ…....................................... Právní forma: ......................................................................................................
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
Jméno, příjmení, titul ......................................................................... Funkce ....................................................
Sídlo (ulice, č.popisné) ........................................................................................................................................
Obec..........………................................................................................ PSČ ......................................................
Telefon ............................................................. E-mail:.......................................................................................
*
nehodící škrtněte
** nepovinný údaj
Současně s touto žádostí předkládají:
Podnikatelé ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikatelské činnosti.
Spolky předkládají výpis ze „spolkového rejstříku“ vedený rejstříkovými soudy a stanovy spolku.

Účinnost od 1. 10. 2018

Příloha č. 3 směrnice 18RM

Přesné označení požadovaného pozemku:
Katastrální území

Číslo parcely

Výměra vm2

Důvod žádosti (konkrétní účel)

Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele v části A. nebo B. budou zpracovány za účelem uzavření smlouvy na základě právní povinnosti
správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování materiálů pro jednání orgánů statutárního města Liberec v souvislosti
s majetkoprávní operací.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 5 let následujících po roku ukončení smlouvy.

V:…………………………

dne ……………………

PŘÍLOHA: katastrální mapa s vyznačením pozemku

Účinnost od 1. 10. 2018

………………………………
podpis žadatele

Popis sadovnických úprav adoptovaného pozemku
Stručný popis současného stavu pozemku, či jeho části:
(není podmínkou, ale je možné přiložit fotodokumentaci)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Představa navrhované sadovnické úpravy, kterou chce žadatel na pozemku realizovat:
(např. použité druhy rostlin, technologie a intenzita údržby, dále např. jak bude řešena likvidace
biologicky rozložitelného odpadu, nebo jak bude zajištěna zálivka, či přihnojování rostlin, atd. Není
podmínkou, ale je možné předložit např. osazovací schéma):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Doba trvání adopce zeleně:
(např. jedno vegetační období, dva roky, na neurčito):
……………………………………………………………………………………………………………..
Žadatel souhlasí s odstraněním výsadeb na pozemku v případě ukončení adopce, pokud se strany nedohodnou jinak.
Žadatel svým podpisem vyjadřuje souhlas, že veškeré činnosti související s adopcí zeleně bude provádět z vlastních
prostředků, a to bez nároku na finanční odměnu. Žadatel svým podpisem bere na vědomí, že v případě prací na
stávajících inženýrských sítích vedoucích pod adoptovaným pozemkem (např. při haváriích) může dojít
k poškození adoptované zeleně třetí osobou bez povinnosti náhrady.

Datum:

Podpis žadatele:

………………………………………

……………………………………….
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