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Zápis z jednání komise životního prostředí a zeleně 
         konané dne 22.6.2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od16:00 do 17:00 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, Pavel Svatuška, Jana Šťastná, Josef Forst, Hana 
Otáhalová, Jaroslava Bičíková 
Omluveni:, Veronika Zlatušková, Jan Vrabec, Zuzana Kuntošová 
 

 

PROGRAM:  

 

1. Strategický plán města  

2. Práce dr. Bažanta a jeho studentů z ČZU (zpracování zeleně) 

3. Vyhlídka u lip mezi D. Vodou a Lhoticemi 

4. Husova alej 

5. Lesy v majetku města 

6. Diskuze 

 

 

1. Strategický plán města 
Alena Ševců seznámila členy komise s aktuálním stavem tvorby a finalizace strategického plánu z hlediska 
ŽP, současný dokument členům rozešle. 
 

2. Práce dr. Bažanta a jeho studentů z ČZU (zpracování zeleně) 
Dr. Bažant nekomunikuje, nebylo proto možné zhodnotit práci jeho studentů.  
 
Úkol: Jan Štrojsa se podívá na web ČZU, zda jsou letošní diplomové práce, které zpracovávají koncepci 
zeleně ve městě, k dispozici. Bude informovat členy komise. 
 
V této souvislosti Pavel Král upozornil na územní studii veřejných prostranství města, která se má nyní 
zpracovávat. Studie je primárně cílena na dopravu a veřejná prostranství, ale neměla by opomíjet ani 
veřejnou zeleň.  
 
Doporučení pro radu města: komise doporučuje, aby tato studie už zahrnovala i plochy zeleně a případnou 
výsadbu stromů podél komunikací a navrhuje účast zástupce komise na projednávání konceptu návrhu 
studie. 

 
 

3. Vyhlídka u lip mezi D. Vodou a Lhoticemi 
Alena Ševců informovala o oplocení pozemku v blízkosti vyhlídkového místa u lip. Město vzneslo námitky na 
základě podkladů OV Lhotice proti oplocení (lokální biokorodor, vyhlídkové místo). Námitky byly stavebním 
úřadem vypořádány jako nedůvodné (vyhlídka směrem k jihu (Baba) nebude narušena, bude možné se 
dívat přes průhledný plot, a vyhlídka na Ještědsko-Kozákovský hřbet je zarostlá náletem).  
  
Komise doporučuje náletové dřeviny vykácet. Luboš Dvořáček souhlasí a s Těžexem provede. 
 

4. Husova alej 
Pavel Král informoval o vypsání soutěže na prořezání Husovy aleje k Horce (první dvě části před D10). 
Proběhla diskuze k tomu, jaký typ zásahu je žádoucí. Komise se shodla na tom, že by se měl provést 
zdravotní řez (ne redukční, který je často příliš radikální a vede k otevření stromu houbovým a jiným 
nákazám). Mělo by se to při provádění zásahu brát v potaz. Pavel Král doplnil, že zásah bude proveden 
podle projektové dokumentace, schválené AOPK. 
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5. Lesy v majetku města 
Největší plochy lesů v majetku města jsou Horka, Kozlovka a část Remízu/Obory. Alena Ševců navrhla 
přírodě blízký management (při obnově lesních porostů využívat přirozenou obnovu stanovištně původních 
dřevin pokud jsou to listnáče, dbát na různověkost, ponechání doupných stromů, atp.). 
 
Úkol: Je třeba zjistit jaký je aktuální LHP daných území a jak je lze ovlivnit. Zjistí Jaroslava Bičíková od ing. 
J. Šimůnka. 
 

6. Diskuze 
Proběhla diskuze ke stavu podání projektové žádosti na doplnění stromů v alejích u Lhotic u Škoda Auto 
a.s. Dotace nevyšla, ale v jednání je alternativní zdroj stromů – výměna za vykácené stromy. 
Dále bylo navržené, aby se kvetoucí keře nezmlazovaly tak často, aby jim bylo umožněné plně kvést. Luboš 
Dvořáček souhlasí, ale bude záležet na lokalitě – někde místní nechtějí keře vůbec nebo jen velmi 
zredukované. 
Pavel Král a Luboš Dvořáček informovali o probíhajících úpravách přírodní plovárny u Jizery – bude 
vyčleněné místo pro koupání se psy níže po toku řeky. Komise toto hodnotí pozitivně. 
 

Termíny příštího jednání 7.9. od 16h. 
 
 
 

Zapsala: Jana Šťastná 

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


