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Zápis z jednání komise životního prost ředí a zelen ě 
         konané dne 7.10.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od16:00 do 18:00 hodin. 

 
 

Upozorn ění: 
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, Zbyňek Hýzler, Veronika Zlatušková, Pavel Král, Luboš 
Jíleček, Jana Šťastná, Hana Otáhalová, Pavel Svatuška,  
Tajemník: Alena Šimonová 
Host: Martina Kulíková 
Omluveni: Jan Vrabec    
Nedostavili se: Josef Forst 
Účast: 83 %   
 

 
PROGRAM:  

1. Představení Mgr. Martiny Kulíkové, projektové manažerky MÚ. Grantový program Zelené oázy 

www.zeleneoazy.cz  

2. Projekt koncepce zeleně ve městě: informace od dr. Václava Bažanta z ČZU, příp. Ing. Král 

3. Diskuze k Dolcím ve vztahu ke koncepci zeleně a managementu území 

4. Seznámení se s dokumentem Národní plán povodí Labe a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Labe (oba dokumenty jsou v režimu přípravy) 

5. Informace z SMRM – kácení stromů, aleje atd. 

6. Diskuze a náměty členů komise 

7. Ustanovení termínů jednání v roce 2016 

 

Přítomné přivítala předsedkyně komise a představila hosta Mgr. Kulíkovou, projektovou manažerku 

města. 

1. Mgr. Martina Kulíková představila své úkoly, vyplývající z funkce projektové manažerky. Zejména tvorbu 
strategického plánu, vyhledávání, poradenství a koordinaci vhodných dotačních příležitostí pro projekty 
města, případně i neziskových subjektů ve městě. Jako nejbližší součinnost s komisí ŽP označila Mgr. 
Kulíková práce na strategickém plánu města, jehož realizace bude probíhat přibližně od konce tohoto roku 
do poloviny příštího roku. 
 

2. Celková problematika koncepčnosti zeleně bude projednávána v nejbližší době s Dr. Bažantem z ČZU. 
Předpoklad odboru IKH je vytvoření dokumentu Studie systému sídelní zeleně, který koncepčně zastřeší 
všechny probíhající i budoucí projekty zeleně v intravilánu města. P. Král podal informaci o projektu úpravy 
parku v ulici Jana Švermy (bude dodán do DS komise), a dále o projektu revitalizace Husovy aleje. 
 

3. Proběhla širší diskuze o způsobu ošetřování a úprav ploch p. Svárovským (zavezení mokřadu sutí, 
mulčování v nevhodném termínu) a možnosti nápravy, případně metodické pomoci ze strany odboru VŽP. 
Alena Šimonová zjistí, jestli je to v souladu se stávajícím statusem území (stupěn ochrany atp.).  
 

4. Přítomní vzali na vědomí informaci Dr. Ševců o návrhu dokumentů „Národní plán povodí Labe a Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe“. 
 

5. Kácení stromů vzhledem k minimálnímu počtu shromážděných požadavků a celkové administrativní 
náročnosti celého procesu bude projednáváno na následujícím jednání komise. Ke stávajícím požadavkům 
budou přidány další požadavky, které v podzimním období přicházejí od občanů a firem. Bude prověřen stav 
budovy ve Dneboze na hasičském hřišti, kterou údajně poškozuje lípa. 
 

6. Komise se v roce 2016 bude scházet opět v pondělí od 16 h. Termíny budou upřesněny. 
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Zapsal: Ing. Pavel Král  
Rozesláno:   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


