
Zápis z jednání komise životního prostředí a zeleně
         konané dne 6.4.2016 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: Alena Ševců (předsedkyně), Jan Štrojsa, Luboš Dvořáček, Jana Šťastná, Jan Vrabec, Josef Forst, Pavel 
Král, Jaroslava Bičíková (jako host)

Omluveni: Pavel Svatuška, Luboš Jíleček, Veronika Zlatušková, Hana Otáhalová
Nedostavili se: -

PROGRAM: 

1. Představení nových účastníků zasedání komise 

2. Finalizace strategického plánu: informace od Mgr. Kulíkové 

3. Problematika kácení v Dolcích

4. (Cyklo)stezka Dolce-Hoškovice

5. Informace o vyčištění aleje Lhotice-Horka

6. Areál býv. letního kina

7. Akce Ukliďme Česko
8. Diskuze

1. Představení nových účastníků zasedání komise 
Členům komise byla představena nová tajemnice komise – Ing. Zuzana Kuntošová – odborná referentka
Městského úřadu Mnichovo Hradiště,  Odboru výstavby a  životního prostředí,  odd.  speciálních  činností,
a dále Bc.  Jaroslava  Bičíková  -  referentka  Městského  úřadu  Mnichovo  Hradiště,  Odboru  investic  a
komunálního hospodářství, která časem nahradí člena komise Ing. Pavla Krále.

Ustanovení: Komise bere na vědomí.

2. Finalizace strategického plánu: informace od Mgr. Kulíkové
Mgr. Martina Kulíková informovala o průběhu a fázích tvorby strategického plánu - v tuto chvíli je uzavřena
analytická část, a přechází se k návrhové části, do které budou formou dvou pracovních skupin zapojeni
členové komisí rady, odborníci, pracovníci úřadu a volení zástupci.  Mgr. Kulíková nabídla členům komise
členství v pracovní skupině. Předsedkyně komise rozešle informační mail všem členům a ti do 8.4.2016
mohou svou účast potvrdit Mgr. Kulíkové.

Ustanovení: Komise bere na vědomí, svoji účast v pracovní skupině v daném termínu zváží, příp. potvrdí.

3. Problematika kácení v Dolcích
Proběhla diskuze o hospodaření manželů Svárovských na pozemcích v biokoridoru Dolce – Sychrovská
bažantnice,  část  Dolce.  Využíváním  nevhodných agrotechnických  postupů,  zavážkou a  kácením  dřevin
způsobují  snižování  biodiverzity  a  znehodnocují  biokoridor.  Tato  činnost  byla  prošetřena  ČIŹP  i  odd.
životního prostředí MěÚ Mnichovo Hradiště a manželé Svárovští byli pokutováni. 
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Ustanovení: Komise bere na vědomí a žádá odd. životního prostředí MěÚ Mnichovo Hradiště o dohled nad
hospodařením  manželů Svárovských na pozemcích v biokoridoru Dolce –  Sychrovská  bažantnice,  část
Dolce, a o kontrolu dodržování podmínek rozhodnutí povolení kácení dřevin a dalších.

4. (Cyklo)stezka Dolce-Hoškovice
 plán vybudovat cyklostezsku Dolce – Hoškovice;
 Ing. Král: aktuálně nejsou pro tuto akci schválené finance a není ani politická shoda; ke zvážení

varianta pouze vysekat a upravit stezku bez výrazných zásahů a potřeby povolovacích procesů;
 paní předsedkyně: oslovila  členku osadního výboru Hoškovice paní Danu Lamačovou -  osadní

výbor má zájem o realizaci akce, osloví vlastníky pozemků;

Ustanovení: Komise bere na vědomí, problematika bude dále sledována.

5. Informace o vyčištění aleje Lhotice-Horka
 paní předsedkyně infornovala o akci obyvatel místní části Lhotice, kteří vyčistili a zprůchodnili aleje

v okolí Lhotic směr Horka a připravili podklady pro žádost o grant od Škoda auto a.s.;
 zvažuje se možnost vybudování cyklostezsky na trase Lhotice – Horka – Husova alej – Mnichovo

Hradiště, včetně lávky přes dálnici D10, součástí cyklostezky by mohly být i nově upravené aleje.

Ustanovení: Komise bere na vědomí, problematika bude dále sledována.

6. Areál býv. letního kina
 prioritou města je v současné době revitalizace lesoparku a plovárny u Jizery, problematika areálu

bývalého letního kina je odložena.

Ustanovení: Komise bere na vědomí.

7. Akce Ukliďme Česko
 dne 16.4.2016 proběhne celorepubliková akce Ukliďme Česko, za Mnichovo Hradiště koordinuje

Ing.  Dana  Stránská  (MěÚ  Mnichovo  Hradiště,  Odbor  investic  a  komunálního  hospodářství),
dobrovolníci obdrží pytle a je zajištěn svoz posbíraného odpadu.

Ustanovení: Komise bere na vědomí.

8. Diskuze
 úprava okolí  lípy ve Dnebohu (hřiště)  -   Ing.  Král:  prozatím  ponecháme beze změny, až bude

zámková dlažba v nevyhovujícím stavu, bude odstraněna a nahrazena vhodným povrchem;
 Mgr.  Šťastná:  pochvala  pro  Žijeme  pro  Hradiště  za adopci  stromů  podél  silnice  MH –  Podolí,

stromky  byly  vysázeny v březnu  2016,  pocházely  z ovocnářské  školky  p.  Eichlera  na  Klášteře
Hradiště nad Jizerou;
 Ing. Král: město Mnichovo Hradiště doplácelo deficit;
 p. Dvořáček: upozornění, že při výsadbě stromů je třeba upravit okolí pro umožnění zálivky;

 Ing. Král:
 získávání grantu na úpravu Husovy aleje – revitalizace až po dálnici D10, pravděpodobná

realizace ve vegetačním období 2016;
 revitalizace  lesoparku  a  plovárny  u  Jizery  –  v jednání  a  projekty  v přípravě,  omezené

možnosti,  protože se plovárna nachází v aktivní zóně záplavového území Jizery, podílí  se
i studenti architektury (ateliér MáMA), probíhají úpravy pláže pro pejskaře;

 podání žádosti o dotaci pro Přestavlcký rybník;
 úpravy parku u nádraží budou koordinovány s plánem úprav terminálu;

 Bc. Bičíková: pro Rákosníčkovo hřiště jsou předvybrané tři lokality pro umístění (ul. Lidická,
ul. Jaselská, ul. Studentská), slavnostní otevření je plánováno na 1.7.2016;

 p. Dvořáček:  dotaz na pozemek parc. č. 2287 k.ú. Mnichovo Hradiště (Masarykovo nám., vedle
hračkářství  Amina),  potřeba  zajistit  bezpečnost  a  zlepšit  vizuální  dojem  – Ing.  Král:  majitel  byl
v minulosti několikrát kontaktován, nekomunikuje.

Termín příštího jednání: 22.6. od 16hod (malá zasedací místnost MěÚ MH).

Zapsal: Ing. Zuzana Kuntošová
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Formální kontrola: Alena Ševců

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.
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