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Lenka Třísková
Spolek přátel pečeckého parku, z. s., IČ: 07105428
Jungmannova 61
28911 Pečky

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 23.08.2018 byla MěÚ Pečky, odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy doručena prostřednictvím
elektronického podání žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) k níže uvedeným dotazům:
Kdo rozhoduje o zálivce a kdo ji provádí?
O potřebě zálivky rozhodují aktuální klimatické a hydrologické podmínky. Zálivka je prováděna na základě
dlouhodobé smlouvy Pečeckými službami, s.r.o. S ohledem na skutečnost, že město Pečky není
zaměstnavatelem pracovníků Pečeckých služeb, s.r.o., nelze poskytnout odpověď na konkrétní dotaz týkající se
konkrétních zaměstnanců.
Jaký současný stav parku a ostatní zeleně v Pečkách a Velkých Chvalovicích?
Dotaz není zcela srozumitelný, pokud má však směřovat k posouzení současného stavu, lze odpovědět, že stav
parku a zeleně je odpovídající jeho věku, složení, zdravotnímu stavu a současnému kalamitnímu stavu, který se
mění ze dne na den.
Je možné zveřejnění dendrologických posudků jednotlivých stromů na webu města v záložce Zeleň v
Pečkách? Žádám o zaslání výše zmíněného dendrologického posudku v rozsahu 66 stran ve formátu pdf.
Pokud nebude možné zaslat dokument naskenovaný v pdf., požaduji tištěnou kopii a souhlasím s platným
sazebníkem.
Žádám o zaslání dendrologického posudku násl. dřevin
a) dub v blízkosti zástavby směrem ke Křížovu mlýnu, viz foto příloha
b) olše v blízkosti Křížova mlýna a fotbalového hřiště, viz foto příloha
c) dub v blízkosti Křížova mlýna a fotbalového hřiště, viz foto příloha
Na tento dotaz Vám již bylo odpovězeno dopisem čj. PEC/3027/2018, nicméně znovu konstatujeme,
že zveřejnění vyžadovaného posudku možné není, zejména z důvodů již vysvětlených a ze stejných důvodů Vám
dendrologické posudky na vyjmenované stromy nebudou poskytnuty.
Budou zachovány listnaté dřeviny uvedené v bodě 5 ?
Ano, budou, pokud se jejich stav zásadně nezhorší.
Žádám o informaci z jakého důvodu nejsou ještě umístěny zavlažovací vaky s vodou zejména u mladých
stromů jako mají např. v Českém Brodě?
Město Pečky dosud nepřistoupilo k aplikaci tohoto zařízení zejména z důvodů vysokých finančních nákladů
v návaznosti na jejich, v extrémních podmínkách, dosud neověřený prokazatelný účinek.
Kdy budou tyto zavlažovací vaky umístěny zejména k mladým stromům na území Peček?
S ohledem na výše uvedené není odpověď k dispozici.
Jaká byla pořizovací cena a cena výsadby a následné údržby mladých stromů vysazených u potoka naproti
školním kabinám?

Pořizovací cena činila 5.200,- Kč bez DPH. Za tuto cenu byla provedena výsadba, stromky byly získány darem
Cenu údržby nelze s ohledem na sjednaný způsob plnění smluvních ujednání v jednotlivém případě specifikovat.
Jaká byla pořizovací cena a cena výsadby a následné údržby mladých stromů vysazených u dětského hřiště v
blízkosti hracích prvků?
Pořizovací cena činila Kč 8.150,- Kč bez DPH. Cenu údržby nelze s ohledem na sjednaný způsob plnění
smluvních ujednání v jednotlivém případě specifikovat.
Z jakého důvodu je kmen lípy v blízkosti plotu MŠ nastříkán růžovou barvou?
Z důvodu ošetření poškozeného kmenu proti plísňovým chorobám povoleným přípravkem.
Jaká je cena za vykácení dřevin napadených kůrovcem v parku a v lesíku u rybníka?
Smluvní plnění týkající se kácení není dosud ukončeno. Konečná cena není k dispozici.
Jaká je cena vykáceného dřeva odečtená z ceny za kácení (reciproce)?
Smluvní plnění týkající se kácení není dosud ukončeno. Konečná cena není k dispozici.
Žádám o scan faktury za výše uvedené služby.
Smluvní plnění týkající se kácení není dosud ukončeno, fakturu nelze tudíž poskytnout.
Žádám o sdělení kolik nových dřevin plánujete v parku a místo lesíku u rybníka vysadit (mimo projekt
revitalizace parku) letos na podzim nebo v příštím roce.
Přesné číslo nelze zejména s ohledem na neznámé důsledky letošního extrémního počasí uvést; v každém
případě bude nová výsadba dřevin a keřů provedena podle projektové dokumentace, kterou bude připravovat
na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného Radou města vybraný uchazeč.
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