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.
19. schůze rady města dne: 06.10.2020
Bod pořadu jednání: 24
Schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci na projekt "Stabilizace a revitalizace
Lesoparku Fibichova"
Stručný obsah: Schválení projektového záměru "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova"
a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Předpokládané celkové náklady projektu činí 3 100 tis. Kč, předpokládaná maximální výše dotace
1 600 tis. Kč.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení projektového záměru "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova"
a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Zpracoval:

Cimbálová Jana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing., náměstkyní primátora pro strategický rozvoj
a dotace
Sládkovou Lucií, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Janďourkem Jiřím, Ing. arch. Ing., vedoucím odboru kancelář architektury

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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
schvaluje
1. projektový záměr "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova" dle přílohy č. 1
2. vlastníka projektu "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova" Odbor ekologie a
veřejného prostoru
3. vedoucího projektu "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova" Ing. Lucii Sládkovou,
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
4. přípravu a podání žádosti o dotaci k projektu "Stabilizace a revitalizace Lesoparku
Fibichova" z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, výzva č. 141
5. realizaci projektu "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova"
ukládá
1. v souladu s přijatým usnesením zajistit přípravu a podání žádosti o dotaci k projektu
"Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova" z Operačního programu Životní prostředí
2014-2020, výzva č. 141
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 02.11.2020

2. v souladu s přijatým usnesením zajistit realizaci projektu "Stabilizace a revitalizace
Lesoparku Fibichova"
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.12.2023
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Důvodová zpráva
Na základě projektového námětu č. 200901 schváleného poradou vedení dne 14. 9. 2020 je předkládán
radě města projektový záměr č. 200901 "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova".
Projektový záměr "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova" (viz příloha č. 1) se zaměřuje na
revitalizaci plochy veřejné zeleně v ulici Fibichova. Realizací projektu vznikne další plnohodnotná
funkční plocha městské sídelní zeleně. Provedení revitalizace a obnovy dotčených ploch včetně
vybudování 6-ti tůní povede ke zvýšení propojenosti městských parků a umožní průchod upravenou
zelení z jedné části města do druhé. Po dokončení druhé etapy (cesty, naučná stezka) dojde k propojení
budoucího parkovacího domu pod TUL se ZOO Liberec. Projekt vzniká ve spolupráci se ZOO Liberec,
kdy hlavní trasa směr ZOO bude osazena panely naučné stezky k posílení zájmu návštěvníků o přírodu.
Předpokládané náklady projektu činí cca 3 100 tis.Kč, podáním projektové žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 141 lze v případě jejího schválení poskytovatelem
získat až 1 600 tis. Kč.
Příprava a realizace projektu probíhá ve spolupráci s Odborem ekologie a veřejného prostoru a Odborem
kancelář architektury města.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Projektový záměr Fibichova
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
Název projektu:

ev. č.

200901

Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova

A. Popis projektu
Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu (proč projekt realizovat?)
Řešená plocha revitalizace zeleně v ulici Fibichova je další významnou plochou zeleně, kterou město Liberec stabilizuje a posiluje
její funkčnost i užitnou hodnotu. Jedná se o území o rozloze cca 3,2 ha, které se nachází ve východní části města. Ulice Fibichova
je spojnicí z oblasti vilové rodinné zástavby a menších bytových domů do centra města.
Prostor tvoří členité svažité údolí, jehož údolnicí meandruje vodní tok, prostor vodoteče je značně erodovaný, nestabilní,
s pozůstatky původních staveb a se značně kolísavým průtokem. Z tohoto důvodu je součástí projektu také zřízení tůněk v trase
toku pro jeho lepší začlenění do plochy i zpomalení odtoku vody z lokality a vytváření příznivého mikroklimatu. Další zátěží
lokality jsou pozůstatky původních zahrádkářských kolonií, nyní pustnoucí a bez využití a rovněž kamenné nebo betonové nádrže
na vodu, jejich náhony a stavidla (nyní již prakticky nefunkční) a kamenné sloupy původního oplocení. Cestní síť je tvořena
výhradně vyšlapanými nezpevněnými pěšinami v trasách hlavního pohybu obyvatel okolních objektů.
Realizací projektu vznikne další plnohodnotná funkční plocha městské sídelní zeleně, která je zároveň nejen spojnicí z oblasti
vilové rodinné zástavby a menších bytových domů do centra města, ale bude také sloužit k relaxaci například návštěvníkům blízké
ZOO a Lidových sadů.
Soulad se strategickými dokumenty města
ANO
Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?)
Cílem projektu je dlouhodobá stabilizace ploch veřejné zeleně ve městě, propojení urbánního prostředí s krajinou, posílení
mimoprodukčních, retenčních, mikroklimatických a rekreačních schopností dotčených zelených ploch a zvýšení druhové diverzity
prostředí v lokalitě ulice Fibichova.
Dílčí cíle projektu: (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?)





Stabilizace stávajících dřevin a porostů
Posílení druhové a prostorové pestrosti a celkové biodiverzity
Vytvoření biotopu pro obojživelníky a další vodní a na vodu vázané živočichy
Optimalizace vodního režimu

Aktivity projektu (navazují na dílčí cíle a popisují, jak jich bude dosaženo)
-

Hloubení tůní, maximální hloubka 1,0 m, pozvolné členité břehy, vybudování vhodných úkrytů pro obojživelníky
Stabilizace stávajících dřevin a porostů
Odstranění nežádoucích konkurenčních a dožívajících dřevin
Tlumení invazních rostlin
Přeměna a doplnění druhové skladby dosadbami v plochách po odstraňovaných dřevinách
Obnova keřového patra

Harmonogram aktivit:
Popis aktivity

Zahájení měsíc/rok

Ukončení měsíc/rok

01/20

06/20

Přípravná fáze
příprava projektu, projektové dokumentace - dendro
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06/20

07/20

hloubení tůní

02/21

06/21

revitalizace zeleně

03/21

11/21

Realizační fáze

Udržitelnost
předmět podpory nesmí být po dobu 5 let ohrožen nebo poškozen jinými
činnostmi

Rizika projektu (co může ohrozit klíčové aktivity nebo provozní či finanční řízení projektu + opatření na snížení rizik)
Veškerá rizika lze částečně eliminovat průběžným monitoringem realizace projektu.
Finanční riziko
- nezískání dotačních finančních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí (MŽP)
- realizace projektu s korekcí poskytovatele dotace
- náklady na realizaci mohou překročit rámec schváleného rozpočtu projektu v případě neočekávaných vícenákladů
v souvislosti s realizací aktivit
Eliminace rizika
- při přípravě kvalitní projektové dokumentace bez chyb s detailním rozpočtem, při jeho tvorbě vycházet ze zkušeností
z podobných již realizovaných akcí, průběžně sledovat míru čerpání rozpočtu
Projektové riziko
- projektová rizika nejčastěji nastávají kvůli změnám v projektu, kvůli špatné komunikaci na projektu (komunikační rizika
projektu) a v důsledku změn vnějších okolností a podmínek (vnější rizika a omezení projektu).
Eliminace rizika
- komunikační – využití stávajícího systému interní komunikace žadatele
- změny v projektu, vnější změny a rizika – kvalitní koordinace projektu, v případě nenadálých změn spolupráce s ostatními
odděleními úřadu
- kvalitní projektové řízení a dodávka realizovaných prací
Specifická rizika
- vandalismus, poškození dřevin
Eliminace rizika
- pojištění, aj.
Cílové skupiny (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek)




Široká veřejnost – obyvatelé přilehlých čtvrtí
Návštěvníci města Liberec, zejména ZOO a Lidových sadů
Specifické skupiny – studenti a pracovníci TUL

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?)
Provedení revitalizace a obnovy dotčených ploch včetně vybudování tůní povede ke zvýšení propojenosti městských parků
a umožní průchod upravenou zelení z jedné části města do druhé. Po dokončení druhé etapy (cesty, NS) dojde k propojení
budoucího parkovacího domu pod TUL se ZOO Liberec. Projekt vzniká ve spolupráci se ZOO Liberec, kdy hlavní trasa směr
ZOO bude osazena panely naučné stezky, k posílení zájmu návštěvníků o přírodu.
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Výstupy projektu (hmatatelné – fyzické výstupy projektu)






Vytvořeno 6 tůní
Stabilizované stávající dřeviny a porosty
Utlumení nežádoucích invazních rostlin, odstraněné nežádoucí dřeviny
Doplněná druhová skladba dřevin
Obnovené a doplněné keřové patro

Vazba na jiné projekty (pouze, je-li relevantní)
Řešená plocha revitalizace zeleně v ulici Fibichova je další významnou plochou zeleně, kterou město Liberec stabilizuje, posiluje
funkčnost i užitnou hodnotu. V minulých letech byly provedeny revitalizace zelených ploch i dalšího území kolem vodní nádrže
Harcov. Vznikly upravené volnočasové parkové plochy s herními prvky v těsné blízkosti přehrady.
Je plánováno komplexní opatření v lokalitě pod Klášterem voršilek v Jablonecké ulici. Plochy, jež byly revitalizovány
v předešlých etapách, jsou nyní plnohodnotnými a funkčními plochami městské sídelní zeleně a jsou tak důkazem o vhodném
využití dotačních prostředků.

B. Projektový tým
Návrh projektového týmu (jméno a příjmení, odbor nebo organizace + funkce a její popis – pouze klíčoví členové týmu)
V případě, že v době schvalování záměru není obsazení některých pozic vyjasněno, uvede se zde návrh dalšího postupu
(obsazení v další fázi přípravy projektu, vytvoření nového místa, vypsání výběrového řízení, apod.)
bude jmenován v souladu se směrnicí Rady města Liberec č. 10
RM Projektové řízení

C. Rozpočet a financování
Položka

odhadované náklady v
tis. Kč

Přípravná fáze projektu
projektová dokumentace - dendro
projektová dokumentace - tůně
CELKEM

116
23
139

Realizační fáze projektu
hloubení tůní

220

revitalizace zeleně

2 670

CELKEM

2 890
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Udržitelnost projektu (náklady na zajištění udržitelnosti, nikoliv samotný provoz)

CELKEM
CELKEM za všechny etapy

3 029

Rozpočet provozu (pouze, je-li relevantní)
Položka

roční náklady v tis. Kč

CELKEM
Zdroje financování projektu
Zdroj

Očekávaná
částka v tis. Kč

% z celkových
nákladů

OPŽP, výzva č. 141

1 654

max. 60 %

prostředky SML

1 375

min. 40 %

Financování projektu a dopady do běžného rozpočtu
Jiné zdroje tis.
Kč

Celkem tis.
Kč

Rok

Město tis. Kč

2020

139

2021

1 236

1 654

2 890

CELKEM

1 375

1 654

3 029

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.)

139
dotace OPŽP

D. Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení
Garant projektu (odpovědný náměstek nebo člen RM)

Vlastník projektu (příslušný odbor)

příprava

Mgr. Jiří Šolc

odbor ekologie a veřejného prostoru

realizace

Mgr. Jiří Šolc

odbor ekologie a veřejného prostoru

provoz

Mgr. Jiří Šolc

odbor ekologie a veřejného prostoru

Záměr zpracoval:

Jméno: Ing. Jana Cimbálová, odbor
strategického rozvoje a dotací

Schváleno projektovou
kanceláří

dne

Schváleno RM

dne

tel.: 3576

e-mail:
cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz

Podpis
vedoucího PK
č. usnesení

Stránka 4 z 4

