Stavba roku 2019

a) Údaje o stavbě:

„Obnova Lobezského parku – Plzeň“
Z historie:
Na okraji nivy řeky Úslavy severně od obce Lobzy byl v 18. a 19. stol. lom na pískovec. Poté co
se těžba kamene stala nerentabilní, byl lom uzavřen a město se rozhodlo vybudovat zde park.
Romantická scenerie parku se skálou a vodními prvky vznikla díky nové terénní modelaci podle
návrhu Valentina Čočka. V parku byla ze zbytků těžby vymodelována umělá návrší, která oddělují
park od říční nivy. Veřejnosti byl park slavnostně předán dne 6. 11. 1935 za přítomnosti starosty
Luďka Pika, jak návštěvníkům dodnes připomíná pamětní tabule na skále. Po II. Světové válce byl
park dlouho neudržován, postupně se měnil v lesopark. Později původní úprava se zajímavými
vyhlídkami a propracovaným detailem několikrát zmizela v souvislém porostu, několikrát byla
snaha o její obnovení.
Současnost:
V roce 2018 prošel park zásadní a přitom citlivou revitalizací dle projektu ing. Tomáše Rákose.
Bylo provedeno vyřezání náletů a nárostů. Donedávna stejnověké porosty, bez bylinného a
keřového patra jsou doplněny novými výsadbami stromů a keřů. V návrhu nových výsadeb se
autor inspiroval původní druhovou skladbou Valentina Čočka. Obnoveny jsou cesty a odpočívadla,
trasování cest vychází z původní kompozice parku. Moderní podobu v podobě dřevěných palub
mají dvě vyhlídky. Doplněn je rekreační program pro sport (posilovací prvky) a hry dětí (herní
prvky, prolézačky, trampolíny) a pohodlný mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Dynamický terén
využívají dlouhé nerezové skluzavky. Kolem pomníku Stanko Vodičky byla obnovena formální
zahradnická úprava s odpočívadly.
Kolaudace stavby 23.11. 2018 (kolaudační souhlas v příloze).

b) Údaje o autorech architektonického návrhu:
Zpracovatel projektové dokumentace:
Atelier Rákos s.r.o., ing. Tomáš Rákos ČKA 04 585, ing. Zora Rákosová,
Hlavní třída 279/7, 353 01 Mariánské Lázně, tomasrakos@gmail.com
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c) Údaje o stavebním týmu:
Zhotovitel stavby: GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ: 27195783, DIČ: CZ27195783, Lukáš Novotný tel. 732 668 698
www.green-project.cz
Stavbyvedoucí: František Fejgl

d) Údaje o investorovi:
Statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
Klatovská 10 a12, 301 00 Plzeň
IĆ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel ing. Milan Sterly

Stavba „Obnova Lobezského parku – Plzeň“ byla hrazena z rozpočtových prostředků Městského
obvodu Plzeň 4 a města Plzně. Celkové náklady na revitalizaci parku činily 16,5 mil Kč (včetně
DPH). Z toho 2,5 mil Kč činí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dotace se týkala
úprav zeleně (založení trávníků, ošetření a výsadba dřevin a následná péči o ně)“.
Výběr zhotovitele stavby byl realizován v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výběr zhotovitele stavby: limit veřejné zakázky –
nadlimitní, druh zadávacího řízení – otevřené, předmět zakázky – služby.
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