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Zápis z jednání komise životního prost ředí a zelen ě 
         konané dne 18.5.2015 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, Jan Štrojsa, Jan Vrabec, Luboš Dvořáček, Zbyňek Hýzler, Veronika Zlatušková, Pavel Král, 
Luboš Jíleček,  
Omluveni: Jana Šťastná, Josef Forst, Hana Otáhalová, Petr Beran, Alena Šimonová, Pavel Svatuška    
Nedostavili se: 
Účast: 57%   
 

 
PROGRAM:  

1. Téma aleje: možnosti financování z nadace Škoda Auto a. s., nebo nadace ČEZ, co bylo v tomto ohledu 

uděláno?  

2. Generel zeleně: měl by sloužit jako základní podklad a východisko k přípravě projektů podporovaných 

z OPŽP. Diskuze s dr. Václavem Bažantem z ČZU. Možnost zpracování jednotlivých ploch – příprava pro 

žádosti o granty. 

3. Lesní hospodářský plán – stanovisko komise k výroční zprávě, případně další náměty pro radu města 

4. Diskuze a náměty členů komise 

5. Další jednání bude 17.8. v 16 h. 

 
1. Žádost o grant z nadace Škoda auto byla podána (viz. příloha č. 1). Spolupráci na případné realizaci přislíbil 
OV Sychrov.  
Nadace ČEZ - Podpora liniové výsadby stromů - především nových a obnovovaných alejí a stromořadí – výzva 
je plánována na červenec, finanční limit do 200 tis. Kč. Členové komise mohou zasílat podněty (alej buď nová, 
nebo kde je dožilá, případně kde byla historicky, nutno přihlédnout k vlastnictví pozemku – město a k územnímu 
plánu -web, inženýrské sítě je možno prověřit na odboru SMRM). Termín pro náměty do konce května. 

 
Závěr: členové komise mohou zasílat náměty k Nadaci ČEZ, v červnu bude vypracována žádost, následně 

předložena radě města a v červenci podána 
 

2. Jednání komise se zúčastnil Ing. Václav Bažant, Ph.D. z ČZU Praha, nejdříve informoval přítomné o 
některých skutečnostech v rámci OPŽP (Operační program životní prostředí) – dotace budou ve výši cca 60 %, 
přičemž projekty musí splňovat podmínky, které by investor u projektů ve vlastní režii nedělal, tím významně 
klesá atraktivita dotací, zároveň nelze dotace využít na mobiliář, cesty apod. Základní podmínky podpory – 
koncepčnost. Podporu lze využít i na zajištění provozní bezpečnosti zeleně, revitalizaci významných solitérů, 
alejí, remízků, tůní atd. Uznatelné náklady jsou i na pořízení generelu, projektování, dotační management i 
samotná realizace. 
Tematické okruhy:  
město (vč. Hněvousic?) – aleje Dvořákova, I. Olbrachta, zeleň u areálu školy ve Studentské ul., sídlištní zeleň 
Poříčská – Studentská, Lidická, Jaselská – Čsl. Armády, park Nerudova ul. (u domova Modrý kámen) Jana 
Švermy (u nádraží), Mattušova (pod sportovní halou), drobné plochy (Šlikova, Průběžná, Družstevní, B. 
Němcové)  
místní části – samostatné zpracování Veselá, Lhotice, Dobrá Voda, Hoškovice, Dneboh, Olšina, Podolí, 
Sychrov, Kruhy, Hradec 
prostor mezi intravilány – propojení MH – Hoškovice přes Dolce, Nákladní ulice (MH) – Lhotická ulice (Veselá), 
Lhotice – Buda, Podolí – Kruhy, Přestavlcká ulice – Přestavlky, významné solitérní dřeviny (Valdštejnské duby, 
Lípy atd.), Husova alej na Horku, remízky, tůňky, mokřady… 
Samostatnou otázkou je lesopark – možnost financovat revitalizaci z dotací ministerstva zemědělství, v letošním 
roce bude připraven projekt. 
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Závěr: členové komise mohou zasílat náměty a jejich priority pro stanovení pořadí jejich řešení. Ing. Bažant přijede 

ke konzultaci zadání v druhé polovině června. 
 
 

3. Výroční zpráva hospodaření v městských lesích za rok 2014 – komise k výroční zprávě nemá připomínek 
s výjimkou bodu 6 – dotační tituly k dispozici sice byly, ale nekorespondovaly s potřebami plánu hospodářské 
činnosti pro rok 2014. 

 
Závěr: komise s výroční zprávou za rok 2014 souhlasí 
 

4. Bez diskuze. 
5. Petr Beran rezignoval na členství v komisi z časových důvodů. 
6. Další jednání komise proběhne 17.8. v 16:00 h. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Král 
Věcná kontrola: Alena Ševců  
   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


