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Zápis z jednání komise pro životní prost ředí a zeleň 
         konané dne 9.3.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od16:00 do 18:00 hodin. 

 
 

Upozorn ění: 
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, Luboš Dvořáček, Josef Forst, Zbyňek Hýzler, Pavel Král, Hana Otáhalová, Pavel Svatuška, 
Jana Šťastná, Jan Štrojsa, Veronika Zlatušková 
Omluveni: Petr Beran, Luboš Jíleček    
Nedostavili se: Alena Šimonová,  Jan Vrabec 
 

 
PROGRAM:  

1. Problematika kácení lípy ve Dneboze – pozvaný zástupce OV Dneboh  

2. Zpětná vazba z dosavadních jednání rady města od p. Hany Otáhalové (které body z minulého jednání 

komise byly projednávány s jakým výsledkem? Zápisy z jednání rady si můžete prohlédnout zde: 

http://www.mnhradiste.cz/urad/zastupitelstvo/radni ) 

3. Možnosti získání dotace na generel zeleně (info od J. Charvátové),  

- jaké jsou stávající projekty města na parkové úpravy? S kterými se počítá do budoucna? (p. P. Král) 

4. Nadace proměny: krátké info od p. Hany Otáhalové z konference Městské parky (přednášky zde: 

http://slideslive.com/nadace-promeny/mestske-parky-2015)  

- dokážeme radě města navrhnout vhodnou lokalitu? Dohodla se na něčem pracovní skupina? 

- Úkol z minulého jednání byl zjistit jaký je aktuální záměr města s býv.  areálem letního kina (p. 

Otáhalová nebo p. Král) 

5. Téma aleje: možnosti financování z nadace Škoda Auto a. s., nebo nadace ČEZ 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html  

- můžeme s pomocí SMRM vytipovat vhodné lokality? Ozval se někdo z OV místních částí  SMRM? 

6. Návrhy na kácení II. kolo (podklad od SMRM, jedná se o podzimní akce) 

7. Diskuze a náměty členů komise 

8. Další jednání bude 18.5. v 16 h. 

 
 
1. K projednávání bodu č. 1 se dostavil p. Š ťastný za OV a SDH Dneboh. Informoval členy komise, že 

s kácením souhlasí v ětšina ob čanů Dneboha, lípa byla zasazena v roce 1968 a nyní poš kozuje 
zámkovou dlažbu a objekt pozd ěji vybudovaného zázemí sportovního h řišt ě. V další diskuzi členů 
komise bylo konstatováno, že strom bude nadále síli t a zvětšovat obvod kmene i objem ko řenů a tím 
stále více zat ěžovat p řilehlou budovu, poškozování zámkové dlažby lze elim inovat provedením 
poškozované plochy ze št ěrkodrtí s jemnou zaválcovanou drtí, je t řeba zvážit všechny plusy a 
mínusy p řípadného odstran ění stromu. 

Závěr:  návrh na kácení zařadit do říjnového jednání komise a do té doby provést dokumentaci poškozování objektu 
zázemí hřiště (SMRM) 

 
2. P. Otáhalová informovala členy komise o projednání t ěchto bod ů předešlého jednání komise v rad ě 

města: návrhy na kácení (bod č. 3), vyjád ření ke koncepci „Plánu zvládání povod ňových rizik 
v povodí Labe“ (bod. Č. 6) a vyjád ření ke koncepci „Národního plánu povodí Labe“ (bod č. 7). Tyto 
body byly následn ě administrovány odborem SMRM.  

 
3. Informace ke generelu zelen ě podal p. Král – v minulém týdnu bylo zahájeno jedn ání se zástupcem 

ČZU Praha Ing. Bažantem o p říprav ě generelu zelen ě. Generel by m ěl sloužit jako základní podklad a 
východisko k p říprav ě projekt ů podporovaných z OPŽP. Další informace o možnostech  dotace 
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přímo na zhotovení generelu budou jasné po jednání In g. Charvátové s p ředstaviteli vedení m ěsta 
v následujících dnech. 

Závěr:  členové komise mohou do příštího jednání komise připravit náměty pro generel zeleně (lokality pro nové 
zelené plochy, lokality pro revitalizaci, propojení lokalit v intravilánu s přírodou v okolí apod., pozor – je nutné 
respektovat územní plán). 

 
4. Paní Otáhalová informovala krátce o ú časti na konferenci M ěstské parky Nadace prom ěny, 

(přednášky jsou k dispozici na výše uvedené adrese) a informovala p řítomné o zám ěru konzultovat 
úspěšný projekt v Litomyšli. V následné diskuzi zazn ěly jako nám ěty pro projekt: propojení MH a 
Hoškovic údolím Nedbalky (V Dolcích) p ěšinou s alejí, revitalizace bývalého letního kina, lesopark u 
Jizery. 

 
5. Podpora v rámci nadace Škoda auto na nákup sazen ic byla p řiblížena p. Hýzlerem, který s tímto 

projektem má již zkušenosti. Podpora se vztahuje po uze na nákup sazenic, veškeré ostatní finan ční 
náklady v četně následné pé če hradí p říjemce (v p řípadě dobrovolnictví, se tyto náklady p řiměřeně 
snižují). V diskuzi byla z n ěkolika nám ětů vybrána lokalita aleje do bývalé bažantnice v k. ú . Sychrov 
mezi parkovišt ěm u zámku a k řižovatkou se silnicí do Hn ěvousického statku. Zde by byly dopln ěny 
sazenice ovocných d řevin do p ůvodní aleje. Dobrovolnou část práce p řislíbil zajistit p. Krej čí za OV 
Sychrov. Sou časně zažádá o podporu sdružení „Žijeme pro Hradišt ě“ na výsadbu strom ů podle 
silnice III/26813 MH – Podolí. 
Zároveň p. Král informoval o Nadaci ČEZ – Stromy, v červenci má být otev řena možnost podávat 
žádosti o podporu do výše 200.000 K č na obnovu nebo zakládání nových alejí.  

Závěr: příprava projektové žádosti, čestné prohlášení soukromého vlastníka pozemku (SMRM) – nadace Škoda 
auto 

 členové komise mohou na příští jednání připravit náměty na téma pro žádost Nadace ČEZ 
 
6. Návrhy na kácení budou ponechány na říjnové jednání komise, vzhledem k pokro čilému datu by 

povolení pokácení bylo vydáno již v dob ě vegeta čního období. 
 
7.  Diskuze: zvážit umíst ění odpadkových koš ů v lesoparku, otázka zahájení stavby na pozemku p. č. 

2287 (u nám ěstí sm ěr ke K. B.) a další. 
 
8. Příští jednání komise bude 18.5.2015 v 16:00 hodin 
 
 
 
 
 
Zapsal: P. Král 
Věcná kontrola: A. Ševců  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu J. Libichová  
. 


