
Zápis z jednání komise životního prostředí 
ze dne 23. 5. 2016 

 

Přítomni:  Huk, Beran, Hošková, Humplová, Mikyška, Votava 

Omluveni:  Reehová, Štifter 

Hosté:   Reváková 

 

Zahájení jednání: 18:05 hod 

Konec jednání:     20:00 hod 

 

Program:  
 

Nové  

1) Seznámení komise s pasportem zeleně – výsledky péče o zeleň 

Pí Reváková seznámila komisi s aktualizací pasportu zeleně v lokalitách DH Zaorálkova, Jana 

Palacha, MŠ Spěšného a Palackého, Školní nám. a Solníky. Bylo zkontrolováno 650 stromů a 

návrh ošetření je rozdělen do 3 etap. 
 

2) Kácení – výsledky pasportu zeleně 

- Kácení 1. etapa – 17 stromů  

- Kácení 2. etapa – 21 stromů  

- Kácení 3. etapa – 6 stromů  

Komise po seznámení s výsledky aktualizace pasportu zeleně doporučuje RM přijmout toto 

usnesení: 
 

„RM ukládá odd. ŽP, aby připravilo podklady pro žádost o kácení dřevin rostoucích mimo 

les a předalo k vyjádření odpovědnému místostarostovi. Po projednání bude žádost 

předložena k podpisu statutárnímu zástupci“ 
 

3) Postup prací v ul. Jana Palacha 

Paní Reváková dále komisi seznámila s postupem prací v ul. Jana Palacha týkající se instalace 

mobiliáře a realizace výsadby zeleně. 
 

Byly zaznamenány krádeže nově vysázených cibulovin, komise doporučuje zvýšenou 

kontrolu veřejné zeleně ze strany městské policie. 
 

4) Výměna vazeb u lip v ul. Lidická 

V ulici Lidická dojde po jarní kontrole k výměně dynamických vazeb na lípách. 
 

5) Péče o zeleň – nedostatečná kapacita TS 

Komise doporučuje z důvodu navýšení ploch zeleně a z požadavku na odborné provedení 

objednávaných prací navýšit počet zaměstnanců TS o kvalifikované zahradníky. 

 
 

6) Bleší trhy na Tyršově náměstí 

Ve spolupráci s odborem OVSV jsou v rozhodnutí o povolení akce zapracovávány také 

požadavky odd. ŽP. Odd. životního prostředí bude od nynějška předávat a následně přebírat 

plochy veřejné zeleně využívané při pořádání těchto akcí.  
 

7) Akáty u DPS – informace záštita 
Pí Reváková seznámila komisi o zdravotním stavu akátů na nám. 5. května, které jsou 

navržené ke kácení. Pan Votava doporučuje podsadit na vhodných místech stávající akáty 

novými stromy, staré stromy snížit, aby se snížilo nebezpečí pádu vysokého kmene. Bude-li 

nová výsadba životaschopná, pak staré stromy pokácet. 

 



8) Regulační plán Dubečnice, zpracovatelé: Dvořák, Gogolák a Grasse, duben 2016 

Komise se seznámila s návrhem regulačního plánu Dubečnice a s návrhem požadovaných 

úprav společnosti Ekospol, a.s.. Komise požaduje zachovat šířky komunikací a ploch zeleně v 

rozsahu dle předloženého návrhu Regulačního plánu Dubečnice. 

 

 

 

Zapsal:  Ladislav Zeman 


