
Zápis z jednání komise životního prostředí a zeleně
         konané dne 3.2.2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od16:30 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, Jan Štrojsa, Luboš Dvořáček, Pavel Král, Jana Šťastná, Pavel Svatuška
Omluveni: Zbyňek Hýzler, Veronika Zlatušková, Luboš Jíleček, Hana Otáhalová
Nedostavili se: Jan Vrabec, Josef Forst

PROGRAM: 

1. Investiční záměry města v letošním roce týkající se činnosti komise
2. Informace k dosavadní práci p. Bažanta z ČZU
3. Strategický plán: informace od členů komise, kteří se aktivně účastní plánování 

4. Projednání možné účasti členů komise na výběrových řízeních (týkajících se ŽPZ)
5. Vyjádření k žádosti o vyjímku ze zákona pro společnost NaturaServis (monitoring a transfery 
obojživelníků v CHKO Český ráj)

6. Vyjádření ke kácení stromů dle podkladů Odboru investic a komunálního hospodářství

7. Diskuze
8. Termíny jednání v letošním roce

1. Investiční záměry města v letošním roce týkající se činnosti komise (P. Král)

 probíhá příprava projektu pro revitalizaci lesoparku a plovárny u Jizery – jednání s veřejností bude 
v březnu, poté konkretizace požadavků na studii, poté žádost o dotaci na provedení akce

 revitalizace rybníka u Přestavlk – probíhá úprava projektu, aby bylo možné zažádat o dotaci
 revitalizace tůně u Hoškovic – menší akce budou probíhat na náklady města (fotodokumentaci 

některých úprav ukázal Luboš Dvořáček)

Ustanovení: komise podporuje všechny tři záměry

2. Informace k dosavadní práci p. Bažanta z ČZU

 Dr. Bažant se svými studenty navštívil Mn. Hradiště, studenti problematiku zeleně dle dohody 
s odborem IKH zpracovávají. V červnu IKH a komise zhodnotí, co studenti vytvořili, zda je to 
použitelné pro podávání projektů. Dále je nutné ujasnit s dr. Bažantem, jestli bude za úplatu 
schopný diplomové práce použít pro konkrétní projektové žádosti.

Ustanovení: Komise bere na vědomí, na červnovém jednání bude seznámena s pracemi studentů (zajistí 
IKH)

3. Strategický plán: informace od členů komise, kteří se aktivně účastní plánování

 Jana Šťastná se účastnila veřejných jednání, kde někteří občané doporučili zkrášlení zámeckého 
parku a okolí zámku. Zámek je státní, MěÚ s tím pravděpodobně nic neudělá. Nepřítomná Veronika
Zlatušková se účastní pracovní skupiny, která se zabývá zelení.
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Ustanovení: V. Zlatušková bude požádána, aby komisi stručně emailem informovala o důležitých bodech, 
které se týkají ŽP a zeleně a měly by být součástí strategického plánu. Členové komise jí potom budou moci
poslat své komentáře a případné další návrhy. 
Akce: Dne 4.2. byla informace od Veroniky všem členům komise. Stručný výtah je zde: V současnosti je 
strategicky plán ještě neúplný.Mame k dispozici pocitovou mapu ,kterou vyplnil jen málo vypovídající vzorek
obyvatelstva. Výstupy z dotazníků prozatím nejsou k dispozici. Vse se bude zdefinitivnovat až po veřejném 
setkání plánovaném na 23.2. Obecne dle pocitove mapy je park u zámku mistem,které lidé rádi navštěvují.
Jako mista se kterými je třeba něco dělat bylo vyhodnoceno náměstí, prostor bývalého letního kina, 
Dolce,lesopark u Jizery,plaz u Jizery a také přetrvává zájem veřejnosti o výstavbu lávky přes dálnici na 
Horku.

4. Projednání možné účasti členů komise na výběrových řízeních (týkajících se ŽPZ)

 Pavel Král informoval členy komise o možnosti účastnit se hodnotících komisí veřejných zakázek 
týkajících se ŽP a zeleně.

Ustanovení: členové komise souhlasí, aby byli příležitostně nominovaní do hodnotících komisí.

5. Vyjádření k žádosti o vyjímku ze zákona pro společnost NaturaServis (monitoring a transfery 
obojživelníků v CHKO Český ráj)

Ustanovení: komise bere na vědomí, nemá připomínky

6. Vyjádření ke kácení stromů dle podkladů Odboru investic a komunálního hospodářství

Komise posoudila následující žádosti o kácení stromů:
 Specifikace: Sychrov – pozemek p. č. 284/1 (u kaple) - 1  jasan o obvodu kmene 250 cm 

Návrh podal: OV Sychrov na podnět majitele blízkého domu p. Profelda
Zdůvodnění: p. Profeld se cítí stromem ohrožován                                                        
Doporučení komise ŽP: nekácet a upravit neodborné prořezání

 
 Specifikace: Pozemek p. č. 2751/3 v k. ú. MH (prostor vpravo před mostem  přes náhon na 

přístupu na “Vostrov“ – 2 břízy o obvodu kmenů 80 a 95 cm, 6 olší o obvodu kmenů 105, 105, 84,
110, 100 a 80 cm, 3 jasany o obvodu kmenů 80, 60 a 50 cm a 2 javory o obvodu kmenů 65 a 70
cm.

Návrh podal: p. Stanislav Bechyně, majitel nemovitosti za pozemkem .
Zdůvodnění: větve padají a ohrožují majitelovo auto.
Doporučení komise ŽP:  nekácet

 Specifikace: pozemek p. č. 521/6 v k. ú. Hoškovice (břeh Přestavlckého rybníka) – 3 topoly o 
obvodu kmenů 220, 220 a 250 cm a 5 olší o obvodu kmenů 135, 150, 155, 160 a 205 cm.

Návrh podal: návrh vychází z projektu „Odbahnění a úpravy rybníka“.
Zdůvodnění: úpravy břehů, nová vegetace, stav stromů.
Doporučení komise ŽP:  pokácet  

     
 Specifikace: pozemek p. č. 792/1 v k. ú. Dneboh, 3 akáty o obvodu kmenů 120, 120 a 200 cm.

Návrh podal: p. Fanta – nájemce a provozovatel občerstvení na parkovišti pod 
skalami.

Zdůvodnění: omezení prostoru pro parkování, velký náklon nad plochu parkoviště.
Doporučení komise ŽP: nekácet

 Specifikace: pozemek víceúčelového hřiště Dneboh, 1 lípa, obvod 180 cm,  p. č. 448/1 v k .ú. 
Dneboh 

Návrh podal: Osadní výbor Dneboh  
Zdůvodnění: poškozování dlažby a základů sociálního zařízení hřiště
Doporučení komise ŽP: nekácet,IKH zajistí úpravu okolí kmene (výměnu dlažby za drťový 

povrch)

 Specifikace: pozemek p. č. 1483 – 5 zeravů o obvodech kmenů 130, 135, 135, 140 a 145 cm a p. č.
1553 – 2 zeravy o obvodech kmenů 140 a 135 cm.
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Návrh podal: správa hřbitova a odbor IKH.
Zdůvodnění: stromy na hřbitově jsou dožilé a postupně se obměňují za novou výsadbu
Doporučení komise ŽP: pokácet

 Specifikace: návesní plocha ve Lhoticích, 1 smrk o obvodu kmene 100 cm, p. č. 554/6, 1 
borovice o obvodu kmene 100 cm, p. č. 554/7v a 3 jalovce o obvodu kmenů méně jak 80 cm na p. 
č. 554/1, vše k. ú. Lhotice 

Návrh podal: Osadní výbor Lhotice  
Zdůvodnění: konkurence nové výsadbě, nevhodná výsadba
Doporučení komise ŽP: smrk a borovici pokácet, jalovce nekácet

 Specifikace: modřín o obvodu kmene 130 cm, smrk o obvodu kmene 110cm, 2 borovice o obvodu 
kmenů 110 a 130 cm, vše na pozemku p. č.2089/10 v k.ú. Mnichovo Hradiště

Zdůvodnění: žádost majitelů přilehlých zahrádek, stromy stíní
Doporučení komise ŽP: pokácet modřín, ostatní stromy ponechat

7. Diskuze
 Jan Štrojsa měl dotaz na P. Krále, zda IKH poskytne pytle na odpadky a zajistí jejich svoz pro akci 

Ukliďme Česko (http://www.uklidmecesko.cz/ proběhne16.4.), odpověď byla kladná. Jana Šťastná 
rozšíří informaci na FB, MěÚ osloví osadní výbory.

 Pavel Svatuška informoval o záměru OV Lhotice na vyčištění a odkřovinění aleje od lhotické bývalé 
školy směrem k Horce. Akce bude dobrovolná a proběhne v polovině března.

 Od rady města komise žádá vyjádření, co zamýšlí s areálem letního kina (ponechat tak jak je, využít
stávající projekt nebo se podpořit záměr komise podat projekt pro nadaci Proměny?)

 Proběhla krátká debata o plánované cyklostezce od zámku do Hoškovic. Bylo by dobré napojit 
Dolce, alespoň udržovanou pěšinou. Alena Ševců osloví OV Hoškovice a zjistí možnosti spolupráce
s majiteli pozemků.

8. Termíny jednání v letošním roce

3.2., 6.4., 22.6., 7.9., 9.11. – vždy od 16h

Zapsal: Jana Šťastná
Formální kontrola: Alena Ševců

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku:
členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.
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