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Zápis z jednání komise životního prostředí 
         konané dne 02. 10. 2019 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:  Jaroslava Bičíková, Pavel Břicháček, Jakub Holas, Jan Mareš, Martina Štrojsová, Luboš Dvořáček, 

Alena Ševců, Jana Šťastná 
Omluveni: Václav Luka, Pavel Svatuška 
Nedostavili se:  

 
PROGRAM:  
 
1. Kácení dřevin - podzim 2019 
2. Revitalizace parku u vlakového nádraží v Mnichově Hradišti 
3. Revitalizace ulice Jaselská a ČSLA v Mnichově Hradišti 
4. Diskuze 

 
1. Kácení dřevin - podzim 2019 

Paní Bičíková předala komisi ŽP podklady pro vyjádření ke kácení dřevin na pozemcích v majetku města 
Mnichovo Hradiště. 
 
Ustanovení: komise doporučuje: 

1. a) jehličnan o obvodu kmene 157 cm na pozemku parc. č. 1992/131 v k.ú. Mnichovo Hradiště > 
nekácet 
b) jehličnan o obvodu kmene 173 cm na pozemku parc. č. 1992/131 v k.ú. Mnichovo Hradiště > 
nekácet 
c) túje na pozemku parc. č. 1992/131 v k.ú. Mnichovo Hradiště > pokácet 
d) stříbrný smrk o obvodu kmene 153 cm na pozemku parc. č. 1992/131 v k.ú. Podolí u Mnichova 
Hradiště > nekácet, pro doporučení k pokácení je nutné prokázat narušení statiky okolních staveb 
 

2. vrba křehká o obvodu kmene 275 cm na pozemku parc. č. 75 v k.ú. Mnichovo Hradiště > pokácet 
3. borovice vejmutovka o obvodu kmene 110 cm na pozemku parc. č. 834/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště 

> pokácet 
4. smrk pichlavý o obvodu kmene 180 cm na pozemku parc. č. 868/10 v k.ú. Dneboh > nekácet 
5. třešeň o obvodu kmene 85 cm na pozemku parc. č. 202/5 v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou > 

pokácet 
6. 15 ovocných stromů o obvodu kmenů 230, 123, 118, 117, 226, 150, 130, 196, 85, 113, 107, 82, 124 

a 218 cm na pozemku parc. č. 443/4 a 882/2 v k.ú. Dneboh > doporučuje se vyznačit stromy 
k pokácení a přizvání paní Bičíkové a pana Dvořáčka k provedení místního šetření. V případě 
souhlasu ke kácení se doporučuje nová výsadba ovocných stromů. 

 
2. Revitalizace parku u vlakového nádraží v Mnichově Hradišti 

Komise životního prostředí byla seznámena s návrhem revitalizace parku u vlakového nádraží v Mnichově 
Hradišti. Komisi bylo předloženo architektonické řešení s osazovacím plánem. Povrch pěších cest je navržen 
jako mlatový. Prostor okolo pomníku bude dlážděný. Dále pan Dvořáček informoval o plánovaném kácení 
uschlých stromů v parku. 
 
Ustanovení: komise bere na vědomí. 
 

3. Revitalizace ulice Jaselská a ČSLA v Mnichově Hradišti 
Pan Mareš sdělil komisi informace k probíhající revitalizaci ulice Jaselské a ČSLA. Dřeviny byly prořezány a 
bude následovat kácení s novými výsadbami v etapách. Cílem je limitovat jehličnaté dřeviny, jejichž 
odstraněním vznikne prostor pro solitérní listnaté dřeviny.  
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Ustanovení: komise bere na vědomí.  
 
 

4. Diskuze 
 

 Komise byla informována o probíhající sanaci skal v lesoparku. Budou vybudovány opěrné zídky, 
pokáceny stromy se špatnou stabilitou a dojde k úpravě cestní sítě u jeskyně. Do konce revitalizace 
budou realizovány dvě etapy. 

 
 Komise rozvinula diskuzi na téma světelného smogu. Pan Mareš poskytl informace o záměru snížení 

doby osvětlení kostela, aby došlo k eliminaci světelného smogu. Dále sdělil komisi vizi, která se týká 
snížení počtu veřejného osvětlení bez chráničů (který usměrňují tok světla). Náprava je možná 
formou instalace chráničů, nebo vybudováním nového vhodného typu osvětlení bez modrého spektra 
záření.  

 
Ustanovení: pro zlepšení stávajícího osvětlení doporučuje komise zkontrolovat čistotu vrchních částí 
veřejného osvětlení a jejich případné vyčištění. 
 

 Komise diskutovala na téma odpadového hospodářství. Město připravuje ve spolupráci se 
společenstvím EKOD zlepšení situace separovaného odpadu. Rodinné domy budou moci využívat 
3 popelnice na tříděný odpad (plast, papír, bioodpad). V současné době probíhá jednání s firmou 
Compag ohledně svážení odpadu. Dále vzniká projekt pro informování veřejnosti. 
 
Ustanovení: komise bere na vědomí. 
 

 Komise diskutovala na téma používání pesticidů s účinnou látkou na bázi glyfosátů. K likvidaci 
plevele na pozemcích v majetku města jsou v současné době používány (testovány) přípravky bez 
této látky. Používají se prostředky na bázi kyseliny pelargoniové. 
 
Ustanovení: komise bere na vědomí. 
 

 Komise rozvíjela diskuzi na téma uschlé lípy v místní části Dnebohu. Paní Šťastná k tématu uvedla: 
„Já lípu nezahubila ani nikdo z mé rodiny.“ Pan Holas uvedl skutečnost, že potok vedoucí přes 
dotčený pozemek byl zatrubněn z důvodu vybudování běžecké dráhy pro hasiče a voda je tedy 
nuceně odvedena z pozemku. Proto mohlo dojít k takovéto skutečnosti. Paní Bičíková informovala, 
že inspekce životního prostředí požaduje seznam osob, které v minulosti požadovali odstranění 
dřeviny a budou věc dále prošetřovat.  
 
Ustanovení: komise bere na vědomí a doporučuje provést chemický rozbor pro zjištění látky, který 
objasní, proč dřevina uschla. Dále doporučuje zanechání torza dřeviny s uměleckým ztvárněním 
(např. vytesat sochu z kmene). 
 

 Pan Mareš informoval komisi, že probíhá finalizace stanovení regulativů pro lokalitu průmyslového 
areálu VGP park. K tématu bude probíhat veřejné zasedání dne 29.10.2019 v kině. 

 
Ustanovení: komise bere na vědomí. 

 
 
 
 

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


