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Zápis z jednání komise životního prostředí a zeleně 
         konané dne 26.1.2017 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:00 do 18:00 hodin. 
 
 
Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise, členy 
obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před 
konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni: Alena Ševců (předsedkyně), Jan Štrojsa, Jana Šťastná, Pavel Král, Luboš Jíleček, Hana Otáhalová, Josef 
Forst, Luboš Dvořáček, Pavel Svatuška, Zuzana Kuntošová 
Omluveni: Veronika Zlatušková, Jan Vrabec 
 

 

PROGRAM:  
 

1. Plán zasedání komise na rok 2017  

2. Hospodaření s lesy v majetku města Mnichovo Hradiště 

3. Lesopark Jizera 

4. Diskuze 

 

1. Plán zasedání komise na rok 2017 
Členové komise se shodli, že se komise životního prostředí a zeleně sejde v roce 2017 již jen 4x. Bližší 
termíny upřesní předsedkyně komise prostřednictvím mailové korespondence. 
 

2. Hospodaření s lesy v majetku města Mnichovo Hradiště 
p. Vondráček (správce lesů v majetku města Mnichovo Hradiště) promluvil o hospodaření. Strategií je 
především ufinancování lesů, ne pouze zisk. Mýtný les se nachází pouze na Horce, ale momentálne ve fázi 
výchovy – podpora růstu a druhové skladby. V lesích probíhá pouze nahodilá těžba a dále probírky 
v důsledku napadení porostu kůrovcem a poničení větrem či suchem. Je podporována cílová druhová 
skladba, smrkové monokultury se nacházejí pouze na Horce, na Kruhách a ve Dnebohu. Zalesňuje se 
hlavně listnatými druhy, ale vzhledem k ekonomice a podmínkám pro stromy je vhodné (např. na Horce) 
ponechat smrkové porosty (a douglaska). V lesním porostu na Horce probíhá i přirozená obnova lesa. 

 

3. Lesopark Jizera 
Jedná se o les zvláštního určení, probíhá revitalizece v první části, je plánovaná probírka porostu v dalších 
částech a probírka pro průhled na zámek. 
Doporučení pro radu města: osvěta a kampaň obyvatel pro revitalizaci a zásahy v lesoparku. 
 

4. Diskuze 
Proběhla diskuze o problematice množství psů a jejich venčení a následném úklidu, resp. nepořádku, který 
majitelé psů zanechávají na veřejných prostranstvích. 
Doporučení pro radu města: zapojit Městskou policii – sankce, osvěta, prověření četnosti košů. 
 
Pavel Král informoval o výsledku revitalizaci Husovy aleje – po dálnici hotovo, nad dálnicí pouze údržba jen 
pro udržení vegetace, než se propojí. 
 
 

Termín příštího jednání 29.5. 15:30 h. 
 
 

 
Zapsala: Zuzana Kuntošová 

Formální kontrola: Alena Ševců   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové komise a asistentka Odboru kanceláře vedoucího úřadu. 


