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Zápis z jednání komise životního prostředí 
         konané dne 20. 03. 2019 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:00 do 20:00 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: Jaroslava Bičíková, Pavel Břicháček, Luboš Dvořáček, Jakub Holas, Václav Luka, Jan Mareš, Alena 

Ševců, Jan Štrojsa, Veronika Zlatušková, Martina Štrojsová, Jana Šťastná, Ondřej Knobloh (host), Ondřej 
Lochman (host) 

Omluveni: Pavel Svatuška, Lucie Podařilová 
Nedostavili se: - 

 
PROGRAM:  
 
1. Průmyslový park VGP Park Mnichovo Hradiště 
2. Pozemkové úpravy v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště 
3. Udržitelné (zelené) kanceláře městského úřadu Mnichovo Hradiště 
4. Studny na území Mnichova Hradiště a místních částí – hospodaření s vodou 
5. Diskuze 

 
1. Průmyslový park VGP Park v Mnichovo Hradiště 

Komise životního prostředí diskutovala na téma plánovaného stavebního záměru průmyslového objektu VGP 
Parku na lokalitě Haškov v Mnichově Hradišti. Realizací dojde k výraznému zatížení životního prostředí nejen 
na dotčených pozemcích, ale i ve městě. Dojde k výraznému nárůstu dopravního zatížení a s tím spojené 
navýšení emisní a hlukové zátěže.  
Pan starosta a pan Knobloh informovali komisi o probíhajícím jednání, které je zaměřeno na realizaci celého 
areálu. Dohoda mezi oběma stranami nebyla uzavřena a neformální jednání stále probíhá. Město požaduje 
menší velikost plánovaných hal a menší zastavěnost dotčených pozemků. V současné době je na stavebním 
úřadě podána žádost ke stavebnímu záměru jedné haly o zastavěné ploše 4000 m2. Tento stavební záměr 
nepodléhá zjišťovacímu řízení k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).  

 
Ustanovení: komise doporučuje zajištění dočasné ochrany dotčeného území prostřednictvím stavební 
uzávěry, a to do doby schválení nového územního plánu, kde by měly být stanoveny přísnější regulativy. 
Paní Šťastná uveřejní článek, jaký dopad plánovaný záměr přinese na životní prostředí v místním tisku - 
Kamelotu. 

  
Hlasování: 

   
2. Pozemkové úpravy v kat. území Podolí u Mnichova Hradiště 

Pan Štrojsa informoval komisi ŽP o probíhajících pozemkových úpravách v kat. území Podolí u Mnichova 
Hradiště. Návrh zahrnuje veřejně prospěšné stavby na 12 ha městských pozemků. Komisi seznámil s návrhy 
a upozornil na vybrané problémy.  
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí. Pan Štrojsa sepíše body k připomínkování návrhu pozemkových úprav 
a předloží doporučení radě města. 
 

3. Udržitelné (zelené) kanceláře městského úřadu Mnichovo Hradiště  
Pan Břicháček komunikoval s tajemnicí města, paní Galetkovou, ohledně ekologické udržitelnosti chodu 
městského úřadu. Paní tajemnice informovala komisi, že městský úřad nakupuje a následně používá 
prostředky s ohledem na udržitelnou spotřebu. Pouze v současné době není možné používat recyklovaný 
papír k tisku, z důvodu pronajatých tiskáren a s ohledem na jejich technický stav. 
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí. Pan Mareš kontaktuje pana Nováka (IT správce). 

Pro: 8  Proti: 1  Zdržel se: 2 
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4. Studny na území Mnichova Hradiště a místních částí – hospodaření s vodou 
Komisi ŽP byl předložen podmět k diskuzi na téma zřizování studní k zálivce zahrady u nemovitostí 
připojených na vodovodní řád. V současné době je trend mít studnu u každé nemovitosti bez ohledu na stálé 
snižování hladiny podzemní vody a možnosti odběru vody z vodovodního řádu. Nové vrty jsou realizovány 
do větší hloubky a důsledkem je stažení vody z okolních zdrojů. Nemovitosti bez vodovodních přípojek jsou 
nuceni stávající studny prohlubovat. Komise z hlediska životního prostředí upozorňuje na zasolování půdního 
profilu, ke kterému dochází právě zaléváním tvrdou vodou ze studní. 
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí a doporučuje městu Mnichovo Hradiště pořízení studie pro určení 
hladiny podzemní vody a dle výsledku hydrologického posudku najít možnosti pro regulaci odběru podzemní 
vody. 
 

5. Diskuze 
 Komise byla informována o pokácení jinanu při stavebních pracích v lokalitě „u nádraží“. Pokácení 

dřeviny bylo provedeno z důvodu ochrany inženýrských sítí, které jsou umístěny v místě kořenového 
systému dřeviny. Tato skutečnost byla zjištěna při probíhajících pracích. Pan Dvořáček informoval 
komisi o náhradní výsadbě (stejného druhu) před kinem v Mnichově Hradišti. 
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí. 
 

 Pan Dvořáček informoval komisi o problematice usychání borových a dubových porostů z důvodu 
nízké hladiny podzemní vody.  
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí, tento problém je globální a hledají se možnosti k jeho řešení. 
 

 Komise byla informována prostřednictvím pana Mareše o současných projektech města.  
o Na ploše Židovského hřbitova budou probíhat sadové úpravy. Budou vybudovány nové 

cestní sítě, např. pěšiny se štěpkovým povrchem.  
 
Ustanovení komise: Komise bere na vědomí a doporučuje zvážit druh povrchu cestní sítě. Štěpkový 
materiál bude podléhat vodní erozi – splavení. 

 
o V lesoparku bude probíhat další fáze revitalizace zeleně. Budou probíhat úpravy pěšin od 

sáňkařské dráhy po tamní jeskyni.  
 
Ustanovení komise: Komise bere na vědomí. 

 
 
 
 
Zapsal: Michaela Laurinová 
 
Formální kontrola: Jakub Holas 
 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


