
Upozornění:
Následující text mŮŽe obsahovat dŮvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise, ěleny
obecních orgánŮ, PřísluŠné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky, lnformace z jednání ny nemcly býi zveřejněny pied
konečným usnesením příslušného obecního orgánu.

Přítomni: Alena ŠevcŮ, Jan Štrojsa, Luboš Dvořáček, Pavel Král, Pavel Svatuška, Josef Forst, Zuzana Kuntošová
Omluveni: Veronika Zlatušková, Jan Vrabec, Jana Št'astná, Hana Otáhalová, Jaroslava Bičíková, Luboš Jíleěek
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PROGRAM:

Strategický plán města

Práce dr. Bažanta a jeho studentů zČZtl (zpracování zeleně)
Vyhlídka u lip mezi Dobrou Vodou a Lhoticemi
Lesní hospodářský plán

Diskuze

Strategjc(ý plán města
Alena SevcŮ uvědomila členy komise, že strategický plán se bude vpondělí 19.9.2016 projednávat
V zastupitelstvu města Mnichovo Hradiště.

Práce dr. Bažanta a jeho studentů z ČZU (zpracování zeleně)
Jan Štrojsa informoval Členy komise, Že na webu Čzu je jedn'a letošní (obhájená) bakalářská práce pod
vedením dr, BaŽanta, které zpracovává koncepci zeleně, jež se ťýká oŘolí objektu Dombv rvrdory
kámen p.s.s. - zhodnocení stávající zeleně a návrh opatřeni. Další ihformace nemáme, dr, Bažant jó
v souČasnosti na expedici mimo Čn. V této souvislostiAlena Ševců a pavel Král informovali o práci Tomáée
Cacha, doPravního urbanisty a specialisty na cyklodopravu, kteryi bude pro město zpracovávat dopravní
studii veřejných prostor města a okolí- ělenové komise se svými návrhyipřipomínkami mohou zapojit.

Vyhlídka u lip mezi Dobrou Vodou a Lhoticemi
Pavel Kál informoval, Že město Mnichovo Hradiště podalo odvolání proti územnímu rozhodnutí pro stavbu
,,oplocení pozemku" v blízkosti lip na základě žádosti OV Lhotice.
Poznámka Zuzany KuntoŠové: v současné době jsou účastníci řízení obeznámeni s podaným odvoláním
a Po uPlynutí doby určené účastníkům řízení k vyjádření, bude celý spis předán odvolacímu správnímu
orgánu.

Lesní hospodářský plán
Nový LHP se bude zpracovávat až v roce 2021. Město podporuje pouze nutnou těžbu pro pokrytí nákladů
na ÚdrŽbu, jedná se o těžbu nahodilou, Roční plán těžby zpracovává p. Vondráček (správce'lesď v majetku
města Mnichovo Hradiště).
Alena ŠevcŮ navrhuje zvážení zapojení komise do plánu těžby aobnovy městských lesů.

úkol: po_zvat lng. Šimůnka z Měu Mnichovo Hradiště, jakožto orgán státní správy lesů, na příští jednání
komise. Zalistí Zuzana Kuntošová.

Diskuze
Pavel Král informoval o výsledku soutěže na revitalizaci Husovy aleje, do soutěže se přihlásilo deset firem,
vY|tfl Jakub richý z Chomutova. Zdravotní prořezání a svázání korun stromů bude provedeno do konce
r. 2016, přičemž nebude provedeno žádné kácení, pouze dosadba lípy srdčité,
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Zápis z jednáni komise životního pro§tředí a zeleně



Dále proběhla diskuze o možnosti zřízení ,,obědového místa pod šiným nebem" na příhodných místech
veřejných prostranstvích - parcích, ,,.. Členové komise vidí negatiúum v udržování' pořádúu a čistoty,
nicméně jistou potřebnost, užitečnost a příjemnost těchto míst připoúštějí,

Termín příštího jednání g.11.2016 od 16 hod.

Formální kontrola: Alena Ševců

obdží dle e-mailového rozdělovníku:
členové komise a asistentka odboru kanceláře vedoucího úřadu.
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