Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 13/2016 ze dne 15. 3. 2016
Výsadba zeleně a kácení stromů.
Vyřizoval Odbor organizační – odesláno e-mailem dne 29.3.2016.
Text odpovědi
V souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. března 2016, na základě podkladů Odboru
majetkového, Odboru rozvoje a Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviná,
sdělujeme následující:
K dotazu č. 1 žádosti:
„■ Sdělení o výši vynaložených veřejných prostředků na výsadbu zeleně v jednotlivých městských
částech města Karviné v letech 2013- 2015. Žádáme také poskytnout informace o původu
vynaložených finančních prostředků, např. dotace z Evropské unie či z jiných dotačních fondů.
Kromě toho prosíme o tyto informace
•
Jakou částku a z jakých dotačních titulů čerpalo statutární město Karviná a jak byla tato
částka použita
•
Kolik z této částky tvořily dotace poskytnuté jednotlivým městským částem a jak byly tyto
dotace použity
•
Jakým dalším subjektům byly dotace poskytnuty a o jaké projekty se jednalo
•
Pokud nemůžete z konkrétního důvodu poskytnout seznam příjemců seznam podle
předchozího bodu, žádáme alespoň o zobecnění (kupř. pro NNO tato částka tvořila XYZ Kč,-)
Částky prosíme uvést po jednotlivých rocích (tj. za roky 2013, 2014 a 2015).“
V letech 2013 – 2015 byly z rozpočtu statutárního města Karviné na výsadbu zeleně vynaloženy tyto
finanční prostředky (součty jednotlivých městských částí):
Rok 2013 – 502 459,00 Kč včetně DPH
Rok 2014 – 812 546,00 Kč včetně DPH
Rok 2015 – 887 527,00 Kč včetně DPH
Níže uvádíme projekty, které se týkaly obnovy větších ploch zeleně ve městě od roku 2013:
Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova
Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Předmět dotace: výsadba stromů a keřů na sídlišti, ošetření stávající zeleně, vykácení nemocných a
zdraví ohrožujících stromů. Celková regenerovaná plocha je 1,67 ha.
Rozpočet:
Celkové způsobilé výdaje: 756 790,- Kč
Dotace ERDF: 529 753,- Kč – 70 % ze způsobilých výdajů
Dotace SFZP: 37 839,50 kč – 5 % ze způsobilých výdajů
Dotace proplacena 11/2013
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Předmět dotace: výsadba stromů a keřů v parku v centru města, ošetření stávající zeleně, vykácení
nemocných a zdraví ohrožujících stromů. Celková regenerovaná plocha je 1,18 ha.
Rozpočet:
Celkové způsobilé výdaje: 1 149 567,- Kč
Dotace ERDF: 804 696,65,- Kč – 70 % ze způsobilých výdajů
Dotace SFZP: 57 478,33 Kč – 5 % ze způsobilých výdajů
Dotace proplacena 11/2013

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa
Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Předmět dotace: výsadba stromů a keřů na sídlišti, regenerace trávníku, kácení dřevin ve špatném
zdravotním stavu a rizikových vůči okolí. Celková regenerovaná plocha je 1,54 ha
Rozpočet:
Celkové způsobilé výdaje: 1.841.673,- Kč
Dotace ERDF: 1.289.171,10 – 70 % způsobilých výdajů
Dotace SFŽP: 92.083,65 Kč – 5 % způsobilých výdajů
Dotace proplacena: 11/2013
Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa
Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Předmět dotace: výsadba stromů a keřů na sídlišti, regenerace trávníku, kácení dřevin ve špatném
zdravotním stavu a rizikových vůči okolí. Celková regenerovaná plocha je 1,33 ha
Rozpočet:
Celkové způsobilé výdaje: 2.743.482,- Kč
Dotace ERDF: 1.920.437,40 – 70 % způsobilých výdajů
Dotace SFŽP: 137.174,10 Kč – 5 % způsobilých výdajů
Dotace proplacena: 11/2013
Karviná-Ráj – ul. Podlesí – sesuv I. – sanace
Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Předmět dotace: Vybudování těžké kotvené stěny, oprava komunikace, revitalizace sesuvného území
Rozpočet:
Celkové způsobilé výdaje – ve spojení s kácením/výsadbou dřevin: 264.675,- Kč
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm/600 m2/94.290 Kč
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm/40 ks/6.440 Kč
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm/35 ks/10.150 Kč
Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm/135 ks/24.435 Kč
Výsadba nových stromků - buk lesní/1584 ks/55.440 Kč
Výsadba nových stromků - dub zimní/1320 ks/46.200Kč
Výsadba nových stromků - javor klen/792 ks/27.720 Kč
Dotace ERDF: 85 % ze způsobilých výdajů
Dotace SFZP: 5 % ze způsobilých výdajů
Dotace proplacena 12/2014
Náhradní výsadby dřevin ve městě
Dotační titul: Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souvislosti s vyloučením nebo alespoň
minimalizací případných dopadů celokrajského záměru „Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“
Předmět dotace: Probírkové a zdravotní kácení 4 ks dřevin ohrožujících zdraví a majetek, frézování 27
ks pařezů, výsadba 107 stromů a 129 keřů.
Rozpočet: 1.110.451,50 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1.110.451,50 Kč
Dotace z krajského rozpočtu: 1.110.451,50 Kč – 100 % ze způsobilých výdajů
Dotace proplacena 12/2012 (1. splátka) a 08/2013 (2. splátka), realizováno v r. 2013
Rájecká remíza – rozšíření parku pro veřejnost
Dotační titul: Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souvislosti s vyloučením nebo alespoň
minimalizací případných dopadů celokrajského záměru „Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“
Předmět dotace: Kácení a ořez vybraných stromů a keřů, nové výsadby stromů a keřů, terénní úpravy
a výsev travního semene.
Rozpočet: 833.870,48 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 833.870,48 Kč
Dotace z krajského rozpočtu: 833.870,48 Kč – 100 % ze způsobilých výdajů
Dotace proplacena 12/2012 (1. splátka) a 08/2013 (2. splátka), realizováno v r. 2013

Regenerace lesoparku Dubina
Dotační titul: Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souvislosti s vyloučením nebo alespoň
minimalizací případných dopadů celokrajského záměru „Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“
Předmět dotace: Regenerace lesoparku Dubina v Karviné-Mizerově, bylo provedeno odstranění křovin
i s kořeny, drcení ořezaných větví a keřů, kácení stromů, vodorovné přemístění kmenů listnatých,
ořezy stromů, zásyp jam po pařezech, pokosení trávníku, založení trávníku, úprava terénu, obdělání
půdy, mulčování rostlin, zalití rostlin a výsadba dřevin.
Rozpočet: 2.080.045,93 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 2.080.045,93 Kč
Dotace z krajského rozpočtu: 2.080.045,93 Kč – 100 % ze způsobilých výdajů
Dotace proplacena 12/2012, realizováno v r. 2013
K dotazu č. 2 žádosti:
„■ Informace o počtu a důvodech kácení stromů v letech 2013 – 2015 v jednotlivých městských
částech města Karviné a množství stromů pokácených před vydáním potřebného povolení. Konkrétně
žádáme poskytnout informace o:
•
Počtu podaných žádostí o povolení kácení dřevin dle zákona č. 114/19992 Sb.
•
počtu vydaných povolení ke kácení dřevin
•
z toho povolení, které se týkaly pozemků ve vlastnictví města
•
počtu dřevin, jejichž pokácení bylo na základě vydaných povolení umožněno
•
z toho počtu dřevin, které rostly na pozemcích ve vlastnictví města
•
počtu vydaných povolení, na jejichž základě došlo k pokácení dřevin z důvodu realizace
výstavby (resp. na pozemcích, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí)"

Na dotaz o počtu a důvodech kácení stromů v letech 2013 – 2015 (konkrétní rozlišení dotazů
v odrážkách) nemůže Odbor majetkový Magistrátu města Karviné odpovědět z důvodů absence
centralizovaných záznamů o těchto skutečnostech.
Dále Vám sdělujeme, že Odboru stavebnímu a životního prostředí Magistrátu města Karviné, jako
příslušnému orgánu ochrany přírody (dále jen orgán ochrany přírody) dle ustanovení § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se týkají
informace uvedené pod odrážkami 1-3 a 6. Tuto část žádosti o informace orgán ochrany přírody
vyhodnotil jako žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“), jelikož dle ustanovení § 2
odst. 3 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se
tento zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.

