DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Městského obvodu Plzeň 3 se sídlem sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň, IČO
00075370 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně /dále
jen FŽP MP/ na projekt „Revitalizace vnitrobloku – Čermákova ulice“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Ve vnitrobloku Čermákovy ulice byla již revitalizace započata odstraněním keřových
skupin, výsadbou stromů a vytvořením wourkoutového hřiště. V rámci projektu obnovy je
navrženo odstranění nekvalitních dřevin a výsadba nových stromů. Poblíž domů budou
vysázeny nízké keře (264 ks). Plocha poblíž streetwourkoutové sestavy bude odplevelena,
vyčištěna a oseta trávníkem. Z využívaných průšlapů budou vytvořeny mlatové cesty.
Komise životního prostředí Rady města Plzně podpořila projekt částečně s odůvodněním, že
odstraňovaní sušáků, obruby a mlatové cesty nejsou v souladu se Statutem fondu životního
prostředí. Rada města Plzně podpořila projekt stejnou částkou jako KŽP RMP.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem projektu je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Městskému obvodu Plzeň 3 finanční prostředky ve výši 200 000 Kč, jak
doporučuje RMP.
b) Poskytnout Městskému obvodu Plzeň 3 finanční prostředky v plné výši 600 552 Kč.
c) Požadované finanční prostředky Městskému obvodu Plzeň 3 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 600 522 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. 34 ze dne 2. 10. 2017
Usnesení RMP č. 1295 ze dne 23. 11. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příloha
Usnesení KŽP RMP č. 34 ze dne 2. 10. 2017
Usnesení RMP č. 1295 ze dne 23. 11. 2017
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

