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Zápis z jednání komise životního prostředí 
         konané dne 09. 01. 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, Luboš Dvořáček, Jan Holas, Václav Luka, Jan Mareš, 

Pavel Svatuška, Alena Ševců, Jan Štrojsa, Veronika Zlatušková, Martina Štrojsová (host) 
Omluveni: - 
Nedostavili se: - 

 
PROGRAM:  
 
1. Kácení stromů pro období 01/2019 
2. Revitalizace zeleně Jaselské ulice, ulice Čsl. Armády a návsi v místní části Veselá 
3. Koncepce návsi v místní části Hoškovice 
4. Diskuze 
 

 
1. Kácení stromů pro období 01/2019 

Paní Jaroslava Bičíková předala komisi žádosti o kácení dřevin pro období 01/2018 zpracované v prezentaci. 
 
Ustanovení: Komise doporučuje: 

1. modřín opadavý na pozemku parc. č. 2089/10 v k.ú. Mnichovo Hradiště >  
 
ustanovení: nekácet 
 

2. borovice na pozemku parc. č. 1484 v k.ú. Mnichovo Hradiště   >  
 
ustanovení: pokácet, komise doporučuje provést náhradní výsadbu na vhodné místo v blízkém okolí, 
např. druh javor babyka, habr obecný ve sloupovitém kultivaru.  
 

3. ovocný strom na pozemku parc. č. 260/1 v k.ú. Sychrov nad Jizerou >  
 
ustanovení: pokácet, komise doporučuje kontaktovat pana Lauryna, jako majitele pozemků v lokalitě 
V. etapy v Hněvousicích, ohledně problematiky poškozování dřevin u místní komunikace, ke kterému 
dochází prostřednictvím pohybu těžké dopravní techniky při výstavbě. Dále navrhuje stanovení 
cennějších dřevin u komunikace a v případě plánovaného rozšíření místní komunikace, rozšíření 
směřovat opačným směrem tak, aby došlo k zachování cennější strany aleje. 

 
2. Revitalizace zeleně Jaselské ulice, ulice Čsl. Armády a návsi v místní části Veselá 

Pan Mareš informoval komisi ŽP, že bude probíhat plánovaná revitalizace zeleně na sídlišti v Jaselské ulici, 
ulici Čsl. Armády a návsi v místní části Veselá. 
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí. 
 

3. Koncepce návsi v místní části Hoškovice 
Paní Bičíková informovala členy komise o následných krocích k tématu kácení dřevin na návsi v místní části 
Hoškovice. Místní osadní výbor diskutoval o tomto tématu. Na základě diskuze byl osloven zahradní 
a krajinářský ateliér Proluka, který v současné době zpracovává architektonickou studii návsi. Kácení dřevin 
či nové výsadby se budou odvíjet od zpracované studie.  
 
Ustanovení: Komise bere na vědomí. 
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4. Diskuze 
 Komise diskutovala na téma odpadového hospodářství Města Mnichovo Hradiště. Pan Mareš 

informoval komisi o vstoupení města do dobrovolného spolku obcí EKOD. Město se zaměřuje na 
problematiku zlepšení situace separovaného odpadu. Návrh řešení spočívá v přidělení 3 popelnic na 
tříděný odpad (plast, papír, bioodpad) k rodinným domům s vizí snížení objemu komunálního 
odpadu. Zapojené domácnosti by měly ekonomické zvýhodnění v odpadovém hospodaření. Zároveň 
informoval, že město zatím zajišťuje potřebné informace a hledá vhodné řešení. 
Poradenství v projektu zajišťuje ASHPA (http://www.ashpa.cz/ ). 
Podobný projekt probíhá v Telči (https://www.odpady.telc.eu/ ). 

 Dále komise hovořila o tématu založení kompostárny na likvidaci bioodpadu. Pan Mareš k tématu 
uvedl, že město nemá vlastní technické služby, které by provozovaly městskou kompostárnu nebo 
podnikatele na její provoz a zatím ani vhodné místo pro umístění zařízení. Důležitým faktorem pro 
realizaci jsou i finanční náklady potřebné na založení a vlastní provoz kompostárny. 
 
Ustanovení: Komise doporučuje prvotní likvidaci bioodpadu prostřednictvím komunitního 
kompostování. 
 

 Komise diskutovala o problematice světelného smogu na území Mnichova Hradiště i místních částí 
a o opatřeních ke zlepšení této situace. V oblasti chráněných krajinných oblastí jsou již realizována 
opatření ke zlepšení světelného znečištění za podpory dotací.  
Paní Bičíková zjistí bližší informace o veřejném osvětlení a možnostech na regulaci barvy a frekvenci 
osvětlení na další zasedání komise životního prostředí. 

 Pan Břicháček rozvedl diskuzi na téma udržitelné (zelené) kanceláře. V rámci ekologie by městský 
úřad mohl využívat recyklovaný papír do tiskáren, ekologické úklidové prostředky nebo šetrný 
nábytek. Zároveň se nabídl zpracovat toto téma na další zasedání komise životního prostředí. 

 Posledním bodem diskuze byly pozemkové úpravy. Pan Mareš informoval komisi, že v současnosti 
probíhají pozemkové úpravy pro k.ú. Sychrov nad Jizerou a Podolí u Mnichova Hradiště. Pan Štrojsa 
obeznámil komisy o problémech, ke kterým v rámci pozemkových úprav dochází. Město by mohlo 
ovlivnit zadání pozemkových úprav a směr výsledného řešení. 
 
Ustanovení komise: Komise doporučuje lépe definovat pravidla pro zpracovatelskou firmu 
a předkládat návrhy pozemkových úprav k vyjádření komise životního prostředí. 
 

 
 
 
 

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


