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Litoměřice 14.08.2017 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ze dne 02.08.2017 

 

Vážený pane, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice 

dne 02.08.2017, Vám sdělujeme:  

 

Požadované informace: 

 

„Tímto žádám povinný subjekt o poskytnutí následujících informací: 

1. – Jakým technologickým způsobem a jakým konkrétním přípravkem budou ošetřovány travní 

plochy v Jiráskových sadech tak, že bude po dobu jednoho měsíce na těchto površích omezen 

pohyb? (Informace z oficiálního vyjádření Města Litoměřice) 

2. Je možné tento způsob nahradit jiným, ohleduplnějším návštěvníkům parku? 

3. Jaký je cenový rozdíl mezi navrženým a případným alternativním způsobem ošetření trávníků? 

4. Byl v projektové dokumentaci k rekonstrukci Jiráskových sadů stanoven způsob údržby 

jednotlivých ploch? Pokud ano, prosím o poskytnutí informací, v jakých částech došlo ke změně 

a jaký měla změna vliv na roční částku, určenou na údržbu tohoto parku? Případně, je-li tato 

akce nad rámec smluvně zajištěné údržby parkových ploch, kdo bude tuto údržbu realizovat a 

za jakou částku? 

5. Kdo, a na základě jakého podnětu, rozhodl o faktické likvidaci „divoké louky“ v prostoru kolem 

pomníku Rudoarmějce? Byl o tomto kroku vyrozuměn autor projektu Ing. Arch. Sandler? 

6. Počítá se s obdobnou údržbou i na ostatních travních plochách ve správě města? 

7. Bylo jediným možným řešením pro instalaci kamerového systému v blízkosti vodních prvků 

osadit nevzhlednou a rušivou skříň s technologií na sloupek s kamerou, i přes to, že je 

v bezprostřední blízkosti rozvodná skříň (opláštěná tak, aby nepůsobila rušivě)?“ 
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Poskytnuté informace: 

1. Ošetření bude provedeno postřikem přípravkem BOFIX. Jedná se o selektivní herbicid 

a používá se k likvidaci dvouděložných plevelů v trávníku. Doba omezení pohybu vychází 

z bezpečnostního listu přípravku a zkušeností pracovníků firmy provádějící postřik.  

2. Jedinou alternativou, kromě jiné kombinace herbicidů, je ruční odplevelení. 

3. Při porovnání ručního pletí a aplikace selektivního herbicidu, vychází postřik jako rychlejší 

a ekonomičtější způsob. Ruční odplevelení může být až o 100 % nákladnější. 

4. Součástí projektu byla i následná rozvojová péče.  Rozsah prací nebyl změněn.  Postřik není nad 

rámec smlouvy.  

5. Stav květnaté louky byl konzultován s firmou Agrostis trávníky, která dodala osivo. S touto 

firmou konzultoval složení směsi při návrhu i Ing. Sendler a před vlastní realizací byla 

zástupkyně této firmy přímo na místě. O současném postupu byl Ing. Sendler informován. 

6. V současné době zvažujeme postřik selektivním herbicidem v parku Václava Havla. 

7. Dočasně byla v parku umístěna přenosná kamera, která tvoří kompaktní celek, jehož jednotlivé 

části nelze oddělit. 

 

 

S pozdravem 
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