Komise životního prostředí
Zápis z 9. jednání komise dne 13.1.2016
místo konání: areál TS
přítomni: Petr Šmerák , Pretel Jan, Milena Paříková, Jana Slezáková
Jana Neumanová, Dousek Vladimír

omluveni:
host: Ing. Stanček Ivo

Průběh jednání:
1. Komise byla seznámena s návrhem výsadby v okolí cyklostezky vypracovaném Ing. Jiřím
Grulichem.
Komise ŽP doporučuje v okolí cyklostezky a v řešeném území vysadit autochtonní druhy
stanovištně vhodné – např. dub letní ve větším zastoupení, olše lepkavá, dále jilm vaz s
doplněním jeřáb břeh, javor mléč, vrba bílá. Nedoporučujeme výsadbu ovocných a nepůvodních
druhů.
Doporučujeme, aby návrh výsadby byl konzultován s CHKO, s Povodí Vltava a.s. a s odborem
životního prostředí města. Výsadba by měla navazovat i na jejich výsadby na jejich pozemcích.
Upozorňujeme, že je potřeba řešit i návaznou údržbu, která je finančně a časově náročná..
Myslíme si, že je potřeba z důvodu jak finančních, tak dotačních na výsadbu a na údržbu,
navázat na studii Povodí Vltavy, které má největší zastoupení stromů a jejich a naše výsadba by
měla navazovat. Z našeho
pohledu navrhujeme se sejít s Povodím Vltavy a projednat s nimi možnou spolupráci - co
vysadit, možný společný nákup a návazná údržba. Naše město má pouze cca 20 stromů
(současných), což v budoucnu nemusí odpovídat tomuto počtu, vzhledem k jiné druhové
výsadbě může jít třeba i nyní jen o deset stromů.
Je potřeba řešit i výsadbu na soukromých pozemcích, doporučení druhové výsadby, kdo zaplatí,
kdo bude udržovat.
Z hlediska finančního doporučujeme pokusit se vyhlásit sbírku nebo akci „zasaď si svůj strom“,
kde by město ušetřilo na výsadbě a ušetřené finance použít na údržbu. Tato akce by se mohla
týkat i soukromých pozemků, kde by se vysázely darované stromy a údržba by mohla být řešena
městem – zde je potřeba se řádně zamyslet, zda na těchto pozemcích je potřeba sázet stromy
v plném původním počtu, velikosti apod. Zda by zde nešlo jen keřové patro nebo také
v některých úsecích nic, což by mělko být rozhodnuto v rámci dendrologického grafického
návrhu, který by měl respektovat funkci pozemků, využitelnost, krajinotvornost atd.
ČEZ – dotace se zváží na základě výsledků jednání s Povodím Vltava.
Současný stav aleje - . Doporučujeme vykácet všechny hybridní topoly (poškozené) stromy a
sázet alej najednou, což je vhodné z pohledu tvorby aleje.

2. Pan Stanček informoval Komisi ŽP o průběhu otevírání obálek – výběrové řízení na „Analýzu
rizik“ s tím, že 4 zájemci s nejlevnější nabídkou budou vyzváni k odůvodnění mimořádné nízké
nabídkové ceny a na základě výsledků doporučí Radě města postup.
.
3. Komise by ráda byla průběžně informována o stavu a vývoji tohoto projektu, aby došlo ke
vzájemné komunikaci. Děkujeme za účast pana Stančeka na setkání Komise ŽP, věříme, že
bylo oboustranně užitečné.

Příští jednání se uskuteční 10.2.2016 od 17.00

Zapsala: Renáta Petelíková

