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Zápis z jednání komise ŽPZ. 

         konané dne 28.1.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16 do 18:30 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: Ševců Alena, Beran Petr, Dvořáček Luboš, Forst Josef, Jíleček Luboš, Otáhalová Hana, Svatuška Pavel, 
Šimonová Alena, Šťastná Jana, Štrojsa Jan, Vrabec Jan, Zlatušková Veronika 
 
Omluveni: Hýzler Zbyněk, Král Pavel  
Nedostavili se: -  
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Vzájemné seznámení členů 
 

2. Vymezení působnosti komise, jednací řád 
 

3. Vyjádření ke kácení stromů. Bylo projednáno 10 návrhů na základě žádostí OV 
místních částí, odboru SMRM a občanů. Materiály připravil odbor SMRM. 

1. Specifikace: Máchova ulice, před č. p. 916 (pozemek p. č. 141)  - 1  smrk o 
obvodu kmene 140 cm a před č. p. 918 (pozemek p. č. 143) 1 borovice o 
obvodu kmene 50 cm vše v k. ú. Mnichovo Hradiště 
Stanovisko komise: Smrk nechat, borovici pokácet, komise dává návrh na 
kácení blízkého stromu u č.p. 24, Máchova ulice 

2. Specifikace: Pozemky p. č. 2638/9 a 2649/1 v k. ú. MH – pozemky sousedící s 
areálem Kofoly – 12 topolů bílých o obvodu kmenů 300, 210, 220, 140, 
240,220, 200, 220, 170, 130, 260, 190. 
Stanovisko komise: Topol je krátkověká dřevina, v tomto stadiu je vhodné 
porost pokácet, na místě se doporučuje podobná vododržná lužní výsadba, 
např. olše.. Oslovit Kofolu se spoluúčastí na novou výsadbu. 

3. Ulice Čsl. Armády před č. p. 1247, pozemek p. č. 2085/1 v k. ú. MH –1 topol bílý 
o obvodu kmene 135 cm. 
Stanovisko komise: Souhlasíme se SMRM – nekácet (2 členové proti), zahrne se 
do připravované koncepce péče o zeleň 

4. Specifikace: Lidická ulice před č. p. 989, pozemek p. č.1484 v k. ú. MH – 1 smrk 
pichlavý o obvodu kmene 95 cm. 
Stanovisko komise: Souhlasíme se SMRM (1 člen proti), pokácet 

5. Specifikace: Sokolovská ulice u vjezdu k ZŠ pavilonu, pozemek p. č. 830/1 vk. ú. 
MH –1 javor o obvodu kmene 80 cm. 
Stanovisko komise: Nálet bez větší hodnoty, není na co čekat, pokácet  

6. Specifikace: Přestavlcká ulice před č. p.1295, pozemek p. č. 2561/4 v k. ú. MH –
12 zeravů o obvodu kmenů 50 cm a méně. 
Stanovisko komise: Pokácet kompletně, stromy se nikdy nezacelí, nahradit 
vhodnou výsadbou podle koncepce 

7. Specifikace: Park u nádraží, pozemek p. č. 1825 v k. ú. MH –1 jasan ztepilýo 
obvodu kmene 80 cm. 
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Stanovisko komise: Souhlasíme s kácením (1 proti). Dotaz na SMRM: proč má 
cesta zasahovat do parku?  

8. Specifikace: Hřbitov, pozemek p. č. 1483, 1553 v k. ú. MH – 7 zeravů o obvodu 
kmenů 125, 130, 125, 125, 95, 145 cm 
Stanovisko komise: Souhlasíme s kácením, náhradní výsadba je pěkná, 
dostatečně vzrostlá. 

9. Specifikace: pozemek víceúčelového hřiště Dneboh, 1 lípa, obvod 180 cm,  p. č. 
448/1 v k .ú. Dneboh. 
Stanovisko komise: zatím nekácet, pozvat zástupce OV Dneboh na jednání 9.3., 
diskutovat dendrologický a statický posudek. Možnost částečně odstranit 
kořeny, riziko jednostranného ukotvení. Nabídnout pomoc ze strany města 
(místo dlažby vhodnější povrch). 

10. 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  
Stanovisko komise: Smrk není vhodným prvkem na návsi (blízkost kapličky a 
lip), stíní a jsou zde dráty el. vedení, zatím nekácet, počkat na připravovanou 
koncepci zeleně. Borovici pokácet, lípa hodnotnější. Jalovce nechat, nejsou 
priorita. 
 
Úkoly: - dotaz na SMRM k bodu 7 (při příštím jednání vysvětlí P. Král) 
- Pozvat zástupce OV Dneboh na příští jednání komise (zajistí p. Libichová) 
 

 
4. Ing. Charvátová seznámila komisi se svým záměrem podat projekt na vysázení aleje 

Podolí-Kruhy. Jana Charvátová navrhuje, že bude i po 2 letech udržitelnosti projektu 
obhospodařovat danou alej po dobu deset let, pokud bude mít pozemky v nájmu. 
 

Stanovisko komise: Doporučujeme městu vypovědět nájemní smlouvu ZD Březina na 
parcelní část cesty a podpořit dotovanou výsadbu aleje s možností přístupu zemědělské 
techniky, nutné brát v úvahu ochranné pásmo pro zdravý vývoj stromů. Alej chápeme 
jako stabilizační a protierozní prvek v krajině a odpočinkovou zónu. 
Ing. Charvátová dále komisi seznámila s možnostmi dotací na ŽP, např. na vypracování 
generely zeleně. Spojí s pí Otáhalovou a sdělí jí detaily. 
 
Úkol: prověřit možnosti získání dotace na generel zeleně (až 400 tisíc Kč, pí Otáhalová) 
 

5. Diskuze k možnosti podání přihlášky do Programu parky Nadace Proměny. 
 
Stanovisko komise: Vyčkáme na info od pí Otáhalové, která se zúčastní konference 
12.2., kterou nadace pořádá v Praze. Otázky k problematice jí zašleme emailem a na 
pracovním setkání se rozhodne, zda má město vhodnou plochu. Lesopark u Jizery, areál 
bývaleho letního kina. Diskutována možnost vykoupit prostor bývalého dopravního 
hřiště od Skautů. (pracovní skupina Otáhalová, Svatuška, Zlatušková, Šťastná, Vrabec).  
 
Úkoly: - zaslat dotazy k podání projektu pí Otáhalové ještě před konferencí Nadace 
Proměny (do 11.2., členové komise) 
- Zjistit jaký je záměr města s areálem bývalého letního kina (p. Král, příp. Pí 

Otáhalová) 
 
 

6. Vyjádření ke koncepci “Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe” 
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Stanovisko komise: není úplně jasné, co by měla komise navrhnout, nemá k dispozici 
konkrétní materiál. Doporučujeme například chránit a podporovat obnovu mokřadních 
systémů, jako problém vidíme nevhodný způsob obhospodařování zemědělských 
ploch, utužování půdy.  
 
Úkoly: - zjistit priority města z hlediska ŽP (Pí Šimonová, příp. pí Otáhalová zjistí, co se 
od komise očekává, pokud je termín pro vyjádření blízký, je nutné informace členům 
komise rozeslat v nejbližší možné době).  
 

7. Vyjádření k zjišťovacímu řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe” 

Stanovisko komise: není úplně jasné, co by měla komise navrhnout. Chceme například 
chránit mokřadní systémy, rybí přechody, podporu přirozených říčních biotopů. Počítá 
s tím nově projednávaný územní plán? 
 
Úkoly: - stejné jako v bodě 6. 
- SEA je k dispozici členům komise v datovém úložišti (zajistí pí Ševců) 
 

8. Problematika územního plánu a nových rozvojových ploch v souvislosti se ŽP 
 
Úkoly: - v datovém úložišti komise budou materiály pro příští setkání (zajistí pí Ševců) 
 

9. Odsouhlasené termíny pro jednání komise 2015 (vždy od 16 h, OÚ buď malá zasedací 
místnost nebo zkušebna): 
9.3., 18.5., 17.8., 5.10. (srpnový termín se na příštím jednání upřesní nebo potvrdí) 
 

10. Témata pro další jednání – mohou členové zasílat průběžně. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zapsal: Jana Šťastná  
Věcná kontrola: Alena Ševců 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise ŽPZ a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu pí Libichová. 
 
 


