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Vážená paní radní,

dovoluji se na Vás obrátit s prosbou týkající se finančních záležitostí na obnovu a regeneraci zeleně na
vybraných plochách na území naší městské části.
Na území Městské části Praha-Libuš, v k.ú. Písnice, při ulice K Vrtilce je umístěn lokální biokoridor
L4/276. Pro toto území a přilehlé plochy nacházející se podél vodního toku při ulici KVrtilce byly
zpracovány znalecké posudky, v nichž byl zhodnocen celkový zdravotní stav dřevin, jejich ekologický,
funkční a estetický význam a jejich bezpečnost. V posudku bylo vyhodnoceno, že z celkového počtu 92
hodnocených dřevin představuje 82 exemplářů vážné a nepřijatelné riziko a konstatovánq že nebezpečí
selhání stromů je velmi vysoké. Všechny tyto stromy se nacházejí na pozemcích městské části.

Odbor ochrany prostředí MHMP, který jsme požádali o stanovisko k zásahu (kácení dřevin) do
významného krajinného prvku (vodní tak) se zásahem souhlasí za podmínky, že bude realizována
odpovídající náhradní výsadba na dotčených pozemcích městské části a při návrhu náhradní výsadby
bude zpracován autorizovaný projekt USES, který zohlední stávající podmínky v území & navrhne
k realizaci dotčený biokoridor L4/276.
Na záklaglě výše uvedeného stanoviska byl vypracován projekt „Návrh náhradní výsadby a autorizovaný

projekt USES — L4/276, při ulici K Vrtilce“. Projekt obsahuje také vyčíslení nákladů na kácení a
založení nového porostu, které činí 681 453,- Kč. Spolu s cenou za projekt (42 000,- Kč) a autorský
dozor (lS.050,-Kč) se jedná o finanční částku, kterou městská část nemá ve svém rozpočtu k dispozici.
Ceny jsou bez DPH.

gankovní spojení:
CS a.s. Praha 4
č.ú. 200069 |349/0800

1čo 011231142
DIČ c200231142

tel: 261 711 380

ww.praha—libus.cz

244 471 876

starostangtpraha-libussz

244 471 884

fax: 241 727 864

pracoviště: Libušská 35, 142 00 Praha 4

Vážená paní radní, : výše uvedených důvodů si Vás dovolují požádat o uvolnění finančních
prostředků pro Městskou část Praha-Libuš na realizaci projektu „Návrh náhradní výsadby a
autorizovaný projekt USES — L4/276, při ulici K Vrtilce“. Jedná se () celkovou částku 893 589,- Kč
(tato částka obsahuje cenu za \q'pracování projektu: realizaci & autorský doznr & je Včetně DPH).
Děkuji Vám za pochopení & vyhovění mé žádosti.
S pozdravem
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