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Zápis z jednání komise životního prostředí 
         konané dne 27. 05. 2019 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:00 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:  Jaroslava Bičíková, Pavel Břicháček, Jakub Holas, Václav Luka, Jan Mareš, Pavel Svatuška, Martina 

Štrojsová, Ondřej Knobloh (host) 
Omluveni: Luboš Dvořáček, Alena Ševců, Jana Šťastná, Podařilová Lucie 
Nedostavili se:  

 
PROGRAM:  
 
1. Návrh výsadby aleje na trase od zámku (lokalita Nad Dolci) do Hoškovic 
2. Průmyslový park VGP Park v Mnichově Hradišti 
3. Rozvoj ostatních průmyslových lokalit na území Mnichova Hradiště 
4. Problematika pálení čarodějnic 
5. Diskuze 
 

 
1. Návrh výsadby aleje na trase od zámku (lokalita Nad Dolci) do Hoškovic 

Pan Šindelář seznámil komisi ŽP s plánovanou výsadbou aleje, která vznikne podél nové cesty vedoucí od 
mnichovohradišťského zámku do Hoškovic. Výsadba aleje je vzhledem k budoucím pozemkovým úpravám 
navržená jako jednostranná, a to pouze z jižní strany. Výsadba bude na mnohých místech přerušovaná 
z důvodu úzkého profilu komunikace (to umožní i průjezdy zemědělské techniky) a respektování inženýrských 
sítí. Dle požadavků ZD Březina byla cesta s alejí posunuta co nejvíce k severní hranici pozemků, aby stromy 
byly vysázeny minimálně 2 m od sousedních pozemků (jedná se o kompromis, původně požadovalo ZD 
Březina minimálně 3 m od hranic pozemku). Vlastní těleso cesty bude 3 m široké. Celkem je navrženo 78 ks 
stromů o průměru koruny 9 m (graficky, reálně výhled 10-12) a sponu výsadby 12 m. Návrh pojednává 
o jednodruhové ovocné aleji, ideálně třešňové. Stromy by sestávaly z více odrůd tradičních třešní, aby bylo 
dosaženo obohacení genofondu v krajině. Doba zrání je rozvržena do 7 týdnů. 
 
Ustanovení: komise bere na vědomí. Doporučuje volit místo výsadby na základě respektování nového 
územního plánu, s ohledem na rozvojovou lokalitu BM97. Dále upozorňuje na nutnost následné péče 
a zálivku.  

 
2. Průmyslový park VGP Park v Mnichově Hradišti 

Komise životního prostředí byla informována o vzniklé situaci k výstavbě nového průmyslového areálu. 
Veškeré jednání s investorem je zastaveno. V současné době vznikla pracovní skupina, která se bude 
zabývat regulací výstavby v lokalitě VGP Parku. Pověřenou osobou pracovní skupiny je pan Mareš, který 
bude dále jednat se členy zastupitelstva. 
 
Ustanovení: komise bere na vědomí. 
 

3. Rozvoj ostatních průmyslových lokalit na území Mnichova Hradiště 
V návaznosti na problematiku výstavby VGP Parku pan Mareš seznámil komisi s dalším potencionálním 
rozvojem průmyslové zástavby v okolí stávajících firem PROF SVAR s.r.o., HBPO Czech s.r.o., v lokalitě 
u sběrného dvora, pod KSÚS, na území okolo letiště a o plánovaném parkovišti v areálu bývalého cukrovaru.
  
Ustanovení: komise bere na vědomí. Doporučuje, aby se pracovní skupina zabývala vývojem průmyslové 
zástavby ve zmíněných lokalitách a případně stanovila vhodné regulativy pro jejich rozvoj. 
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4. Problematika pálení čarodějnic 
Komise byla seznámena s problémem navážky nevhodných, nebiologických materiálů na haldy k pálení 
čarodějnic, konkrétně v Mnichově Hradišti – místní části Veselá.  
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí a odkazuje na předchozí doporučení z jiných zasedání komise životního 
prostředí. Doporučuje informovat osadní výbory a umožnit navážku spalitelných materiálů v co nejkratší době 
před vlastním pálením. 
 

5. Diskuze 
 

 Pan Holas informoval komisi o záměru vybudování mokřadu u čapího hnízda v Hoškovicích. Paní 
Bičíková potvrdila, že na plánovaný záměr je zpracovaný projekt. Jedná se o krajinný prvek pro 
posílení biodiverzity s funkcí zadržování vody v krajině. 

 Pan Břicháček rozvedl diskuzi na téma chemických postřiků – pesticidů s účinnou látkou na bázi 
glyfosátů. Aplikace pesticidů s touto účinnou látkou není zdraví prospěšná a bude značně omezená 
na území České republiky. 
 
Ustanovení: komise doporučuje nepoužívat pesticidy s touto účinnou látkou na městských 
pozemcích. 
 

 Komise diskutovala na téma převládajícího sucha na území České republiky. Některá města reagují 
na nedostatek srážek méně četným sečením travnatých porostů. Další možnosti spočívají 
v ponechání neposečených ostrůvků v rámci trávníku. Pan Luka zpracuje návrh travnatých ploch, na 
kterých by byla tato realizace vhodná. 

 Komise byla informována o uschlé lípě v Mnichově hradišti – místní části Dneboh.  
 
Ustanovení: komise doporučuje náhradní výsadbu na jiné vhodné lokalitě v obci. 
 

 Komise diskutovala o zdravotním stavu vzrostlých jasanů na návsi v místní části Lhotice. 
Po zpracování dendrologického průzkumu bude paní Bičíková informovat komisi o jeho výsledcích. 

 Osadní výbor z Dobré Vody informoval město o snaze obnovit stromořadí od křižovatky 
(u odpočívadla) směrem k Horce. 
 
Ustanovení: komise bere na vědomí a souhlasí s výsadbou stromořadí. Upozorňuje na respektování 
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem – zde vedoucího vodovodu. 
 

 
 
 
 

Zapsal: Michaela Laurinová 
 
Formální kontrola: Jakub Holas 
 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


