Komise životního prostředí
Zápis z 5. jednání komise dne 24.6.2015
místo konání: areál TS
přítomni: Petr Šmerák , Pretel Jan, Slávka Kopačková, Milena Paříková, Dousek Vladimír,
Jana Slezáková, Jana Neumanová
omluveni:

Průběh jednání:

1. Komise byla seznámena s dendrologickým posudkem se stavem topolové aleje podél
cyklostezky. Komise konstatuje, že stav dřevin podél cyklostezky vyžaduje okamžité řešení a
doporučuje pokácení všech dřevin ve stavu ohodnoceném známkou 3 a víc (tj. většina z 204 ks
topolů) v zájmu zachování bezpečnosti života, zdraví a majetku uživatelů přilehlé cyklostezky.
Komise se jednohlasně shodla na celkovém pokácení všech dřevin podél cyklostezky a obnově
aleje s vhodnějším druhovým složením dřevin Vzhledem k tomu, že kácení aleje jako celku, je
z ekologického hlediska negativní zásah do biotopu mnoha druhů (ptáků, bezobratlých,
saproxylofágních druhů, atd.), lze jej doporučit za podmínek zmírňujících negativní dopad (mimo
vegetační období). Následná obnova aleje by měla proběhnout co nejdříve, vzhledem
k zachování kontinuity krajinného prvku, udržení ekologicko-stabilizační funkce a zachování
estetické hodnoty. Důležitá je vhodná skladba dřevin odpovídající stanovišti, rozhodně
nevysazovat znovu hybridní topoly (populus x canadensis), ale naopak se zaměřit na původní
dřeviny tvrdého luhu (tj. např. jasan, jilm, dub, lípa...). S tímto předpokladem vznikne na místě
stávající topolové aleje biologicky i krajinářsky hodnotnější prvek, než je nyní. V případě, že
náhradní výsadba nebude provedena v následující sezóně po vykácení, podmínky pro obnovu
se zhorší a zřejmě i se zvýší náklady vzhledem k zárůstu bylinným a keřovým patrem, lze
očekávat i nárůst invazních druhů (v Černošicích se již vyskytující křídlatka), které v prostředí
dobře zásobeném živinami a vodou nebudou v růstu limitovány, jako nyní, vzrostlými stromy.
2. Komise zdůrazňuje nutnost dodání geodetického zaměření cyklostezky, nebo přesné
geodetické zaměření stromů, ze kterého bude patrné vlastnictví stromů.
3. Komise doporučuje urychleně svolat jednání se všemi vlastníky pozemků přilehlých k
cyklostezce (kteří jsou zároveň majiteli stromů) s cílem dosáhnout souhlasu s kácením a
vyřešením otázky úhrady nákladů za kácení a provedení náhradní výsadby. Jednotlivé kroky
komise doporučuje provádět komplexně, dle předem dohodnutého postupu – tj. jeden dodavatel
by měl zajistit kácení, úpravu okolí, výsadbu a následnou péči po určitou dobu po provedení
výsadby.
4. 19 topolů, které jsou v dendrologickém posudku označené jako stromy v kritickém stavu
navrhuje komise řešit ihned bez odkladu – např. totálním prořezem. Odklad řešení pokácení
těchto 19 topolů do doby dosažení dohody s vlastníky by znamenal zvýšené riziko dalšího
trvání nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví, či majetku, přesto je jednou z variant řešení –
komise tento postup nedoporučuje, přestože by znamenal úsporu finančních prostředků (příjezd
techniky dvakrát)

6. Komise konstatuje, že je žádoucí jednotlivé výše uvedené kroky provádět současně – tj. je
vhodné zadat zpracování geodetického zaměření a zároveň iniciovat jednání s vlastníky stromů
s cílem zajistit jejich souhlas s kácením a financováním.
7. Z hlediska financování a odhadu nákladů komise doporučuje radě města nechat vypracovat
ekonomickou studii odhadu nákladů na pokácení, výsadbu a následnou péči oprávněnou
osobou.
8. Komise opakovaně zdůraznila nutnost aktivního řešení skládky na Vráži a doporučuje radě
města sestavit pracovní skupinu pro přípravu komplexního řešení. Komise žádá radu města o
seznámení s aktuálním stavem přípravy žádosti o dotaci z evropských fondů, v této souvislosti
žádá pana Stančeka, projektového manažera města Černošice o účast na nejbližším jednání
komise za účelem seznámení členů s dosavadním průběhem a stavem přípravy všech
relevantních kroků.
9. vize a plány:
1) adopce trávníků – připravit pasport vhodných míst a zaznamenat je do jednoduché mapky.
Připravit návrh koncepce jakým způsobem se budou moci občané ujmout konkrétního místa.
Tyto informace by bylo vhodné průběžně zveřejňovat a vyhlásit soutěž o nejhezčí adoptované
místo v Černošicích. Bylo by fajn, kdybychom se my – komise – mohli sami zapojit adopcí a jít
příkladem 
2) komisi nadchla myšlenka Jany N. o nějaké přednášce, resp. pravidelných přednáškách
organizovaných komisí, bylo by hezké zavést tuto tradici. Komisi vidím také jako takového
garanta a organizátora vzdělanosti obyvatel v oblasti ŽP. Navrhuji naplánovat (ze začátku třeba
2x ročně) přednášku na nějaké téma, pozvat nějakého odborníka, sami bychom také mohli (já
osobně laicky, ale ráda )
3) jistě je tady mnoho lidí, kteří se věnují nějaké formě zahradničení nebo pěstování určitého
druhu rostlin – co zorganizovat soutěž o nejhezčí orchidej, pivoňku, růži nebo jezírko?

Příští jednání se uskuteční 2.9.2015 od 17.30 v areálu TS

Zapsala: Renáta Petelíková

