DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace, IČO
00377015 se sídlem Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku
z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Nutná pěstební a
technická opatření k záchraně památného stromu Körnerův dub v Zoologické a botanické
zahradě města Plzně“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V horní části zoologické a botanické zahrady města Plzně se nachází Körnerův dub (dub
letní), který je od roku 1997 vyhlášen památným stromem. Věk stromu je uváděn kolem 450
let. Nejen stáří, ale i poškození po zásahu bleskem vyžaduje zvýšenou pozornost jeho
zdravotnímu stavu a tomu odpovídající pěstební a technická opatření. Nelze podceňovat ani
bezpečnost návštěvníků zahrady. V roce 2015 byl zpracován kvalifikovaný posudek o stavu
stromu, z kterého vyplynulo, že mohutná koruna, která je rozvětvena na 6 kosterních větví je
s dutinami a defekty. Projekt se týká ozdravění památného stromu a uskutečnění technických
opatření, jež povedou ke stabilizaci koruny. Rada města Plzně a Komise životního prostředí
Rady města Plzně podpořily projekt v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout ZOO a BZ MP finanční příspěvek ve výši 61 tis. Kč, jak doporučuje RMP
a KŽP RMP.
b) Požadovaný finanční příspěvek ZOO a BZ MP neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Možnost krytí v plné výši 61 tis. Kč z FŽP MP.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŽP RMP č. 55 ze dne 7. 12. 2015
Usnesení RMP č. 36 ze dne 14. 1. 2016
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 55 ze dne 7. 12. 2015
Usnesení RMP č. 36 ze dne 14. 1. 2016
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

