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NÁZEV: 
 

Právní akt projektu Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019 

 

ANOTACE: 
Předložení právního aktu – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – ze strany SFŽP 
na realizaci projektu „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ reg. č. 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010798. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje předložený právní akt. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Jan Prokop 

Předkládá: 

Ing. Jan Prokop 

 



 

Název materiálu: Právní akt projektu Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 
2019 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 -     Právní akt – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o podporu na základě výzvy č. 132 Operačního programu 
Životní prostředí na projekt s názvem „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“. 
Cílem realizace projektu je zlepšení stavu životního prostředí v určených lokalitách města Žďár 
nad Sázavou. Jedná se především o uliční aleje, které se nachází ve IV. zóně CHKO Žďárské 
vrchy. Navrhovanými opatřeními dojde k prodloužení perspektivy jednotlivých ploch zeleně, k jejich 
obnově a zlepšení funkčního stavu. Realizace proběhne pouze na plochách veřejné zeleně v 
intravilánu města, na nich probíhá pravidelná údržba. 
Projekt bude realizován na níže uvedených ulicích ve městě Žďár nad Sázavou. Číslování ulic je 
uvedeno s ohledem na průvodní analýzu více ulic a zhodnocení potřeby realizace opatření a tím 
redukci výčtu ulic. 
2. ulice Drdlova - k výsadbě navrženo 19 ks dřevin.  
7. ulice Dolní - k výsadbě navrženo 11 ks dřevin. 
8. ulice Jungmannova - k výsadbě navrženo 38 ks dřevin.  
9. ulice Bezručova - k výsadbě navrženo 66 ks Ulmus New horizon. Dále výsadba 47 ks Tilia 
platyphyllos. 
10. ulice Santiniho - k výsadbě navrženo 18 ks dřevin. 
11. ulice Veselská - celkem v jedn. částech navrženo k výsadbě 31 ks dřevin. 
12. ulice Zahradní - k výsadbě navrženo 7 ks dřevin 
13. ulice Jiřího z Poděbrad - k výsadbě navrženo 40 ks dřevin 
14. ulice 1. máje - k výsadbě navrženo 16ks dřevin 
15. ulice Barákova - k výsadbě navrženo 12ks dřevin 
16. ulice Horní - k výsadbě navrženo 24 ks dřevin 
17. ulice Brněnská - k výsadbě navrženo 55 ks dřevin. 
K výsadbě je navržena veškerá nezbytná podpora pro perspektivní růst stromu (kotvení, nátěry, 
zálivka atd.). 
Jelikož se jedná o stávající ulice města, je v některých částech navržena ochrana sítě technické 
infrastruktury a ochrany Rootcontrol. Bližší popis v projektové dokumentaci. 
Dle PD jsou navrženy v jednotlivých částech dřeviny ke kácení a to především z důvodu 
bezpečnosti či zdravotního stavu dřevin. Perspektivní jedinci budou odborně ošetřeny 
arboristickým zásahem. 
Předpokládaná fyzická realizace dle Žádosti o dotaci proběhne od 1.11.2020 do 30.9.2022. Dle 
právního aktu realizace proběhne do 31.12.2022 a předložení dokumentace k závěrečnému 
vyhodnocení akce do 31.3.2023. 
Veřejná zakázka může proběhnout dle předpokladu do konce roku 2020. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Předpokládané náklady realizace akce činí 5 421 423,15 Kč (z toho 4 782 543, 15 Kč způsobilé 
výdaje, a 638 880 Kč nezpůsobilé výdaje), z toho dotace činí 2 869 525,89 Kč a vlastní podíl na 
způsobilých výdajích města 1 913 017,26 Kč. Celkové náklady města činí tedy 2 551 897,26 Kč. 
Nezpůsobilými výdaji jsou především vytýčení sítí techn. infrastruktury, dodávka a instalace 
Rootcontrol systému, a instalace chráničky. 
 
Geneze případu 

 Dne 30.10.2019 došlo k podání  žádosti o dotaci. 

 



 

 
Návrh řešení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Schválit navržené usnesení. 

 Odmítnout právní akt tj. ukončení administrace projektu. 

 

 
Doporučení předkladatele 

Schválit navržené usnesení. 

 
 
Stanoviska  

 




























































