Komise životního prostředí
Zápis z 27. jednání komise dne 20.9.2017
Místo konání: areál TS
Přítomni:

Milena Paříková , Dousek Vladimír, Šmerák Petr

Omluveni: Jana Slezáková, Pretel Jan, Jana Neumanová

Průběh jednání:
1. Parkování v ulici Školní – likvidace aleje
Komise nesouhlasí s vybudováním parkoviště ve Školní ulici z důvodu ohrožení vysázené aleje. Vykácení
(zákon nezná slovo přesazení) aleje podléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny a musí být podána
žádost na odbor životního prostředí, dle sdělení odboru životního prostředí tato žádost nebyla ze strany
města podána. Stromy tohoto stáří nelze přesadit bez jejich předchozí přípravy. Tři roky před jejich
přesazením se musí strom po celém obvodu kořenového systému obrývat, aby si utvořil kořenový bal
schopný k přesazení a to není jisté, že se strom na novém stanovišti uchytí. A i kdyby se stromy přesadily,
tak ztratí status aleje. Alej musí mít minimálně 10 stromů, vysazených v rovné linii.
2.Venkovní úpravy u vily Tišnovských
na místním šetření jsme zjistili totéž co už avizovala Ing. Paříková radě 7.9.
‐ nedostatečná parkovací místa, ať pro zaměstnance, služební vozidla, polici, poštu, anebo pro občany.
Budeme řešit parkovacími hodinami v okolí? (Karlštejnská, Riegrova)
‐ kontejnery určitě umístit jinam a nebo podzemní
‐ chybí vjezd pro TS na úpravu trávníku a zároveň vjezd pro zásobování. Z Riegrovy ulice je sice širší
vchod, ale se schody
‐ chybí úprava břehů Švarcavy, a její celkové vyčištěním
‐ chybí alespoň malé hřiště pro děti
‐ cestičky s použitím syntetického pojiva Bituclair (Vegecol se již nevyrábí) budou vzhledově vypadat
přirozeně jako mlatové, ale budou lépe udržovatelné, ale budou určitě finančně náročné, V ČR je
realizuje firma Colas. Ceny obzvláště malého množství, které bychom potřebovali, se pohybují až
trojnásobně výše proti běžnému asfaltu a nebo zámkové dlažbě. Asi by bylo dobré zvážit např. zámkovou
dlažbu, která se dnes dělá i v “podzimních” barvách z různých modulů. I vymývaný beton vypadá celkem
přirozeně
‐ zvýšený záhon je na místě, protože vyrovnává bezbariérový vstup do úřadu, jako jiné řešení na
vyrovnání výškového rozdílu se nabízí pouze skalka, která je náročnější na údržbu
‐ výběr kultivarů vzrostlých stromů bychom rádi navrhli a konzultovali přímo s renomovanou
zahradnickou firmou

Zapsala: Renáta Petelíková

