Zápis
z 6. jednání Komise životního prostředí
konaného dne 2.7.2019 v Panoramě
Přítomni: Helena Rusková, Helena Kudelová,
Host: Lenka Olehlová, odborný referent MPO
Omluveni: Petr Gut, Jan Zaoral
Na jednání komise byla pozvána pracovnice odboru majetkoprávního s
kompetencemi na úseku správy zeleně na pozemcích města. Jedná se o
agendu obecní samosprávy při výsadbě, údržbě, likvidace/ kácení zeleně
na pozemcích města.
Členové komise projevili zájem o informace k současnému stavu zeleně,
zejména k výsadbě a kácení stromů.
Paní Olehlová seznámila členy komise s počty vydaných rozhodnutí (pozn.:
potřebná rozhodnutí vydává odbor výstavby a ŽP v rámci výkonu státní správy v
přenesené působnosti)

Rok 2017 9 rozhodnutí z toho:
1 jasan garáže ND, 1 lípa nám.Sv.Michala (uschlá), 2 břízy, 1 smrk Husova
parčík, 2 lípy, 3 břízy výstavba hasičské zbrojnice, 4 lípy příjezd na kurty,
1 smrk kůrovcový MŠ Žižkova, 19 lip Jesenická vlevo a 9 lip vpravo od
kruháče, 3 ks bříz Polní za garážemi.
Uvedená kácení byla povolena bez povinnosti náhradní výsadby kromě
rozhodnutí o 28 lípách na Jesenické, kde náhradní výsadba proběhla jako
výsadba např. u nové HZ ( celkem tedy náhrada 146 tují, 2 jilmy, 32
tavolníků, 4 weigelie a 48 keřů).
Rok 2018
6 bříz na pozemku určeném pro nový Domov pro seniory s náhradní
výsadbou 3 javory, 3 jasany; 4 Jasany příkop/směr k Modeně v Mnichově,
bez náhr.výsad.; 1 jasan mezi Chirurgií a domem vedle MěÚ náhrada 1
vrba a 2 weigelie tamtéž; 1 kaštan cesta od gymnázia dolů bez náhr.výsad.;
1 lípa naproti RD Fňukal bez náhr.výsad.
Dále byla vydána 2 stanoviska ke kácení z důvodů stavby: rekonstrukce
komunikace kolem Dětského domova 1 borovice a 1 lípa náhradní
výsadba 2x dub červený na nám.Sv. Michala T:2020; 5 lip a 1 jasan cesta
do Železné (dosud nekáceno) náhr.výsad. 4x jasan, 6x javor klen.
Rok 2019
MPO zadal provedení sond/kontr. stromů u 2 lip u moštárny -nebezpečné;
u Odetky kontrola javor – výsledek ošetření, svázaný, zdravý;

nám.Sv. Michala provedena kontrola 2 lip s dutinami – návrh kácet;
v lesoparku kácení po vichřici, kontroly u 18 stromů; 4 lípy u seřadiště;
2 lípy pokračování kácení v souvislosti s opravou Nádražní;
16 lip kácení příprava cyklostezky.
Paní Olehlová informovala o postupu rozhodování o kácení na pozemcích
města tj.návrhy ze strany města nebo občanů jsou předkládány k
rozhodnutí do Rady města a poté podána žádost odboru výstavby a ŽP,
který v přenesené působnosti vydá rozhodnutí dle zákona.
V diskusi položila paní Rusková otázky s konkrétními podněty – suchý
jehličnan u čp.499 Sadová, způsoby řezu zlatého deště. Paní Olehlová
vzpomněla projekt regenerace Husova ulice, který je řešen projektovou
manažerkou paní Návojovou. K dotazu ohledně náhradní výsadby za
kácení kaštanů u Husqvarny paní Olehlová v danou chvíli odpověď
neznala.
Předsedkyně komise poděkovala paní Olehlové za účast a ochotu vysvětlit
postupy.
Z jednání komise vyplynulo:
- v současné době město nemá zpracovány žádné projekty k regeneraci
zeleně resp.k nové výsadbě;
- nejsou k dispozici podklady ani pro koncepční provádění náhradních
výsadeb realizovaných ať už ze strany města nebo dalších subjektů, které
odstraňují zeleň na území města;
- zdá se, že likvidovaná zeleň je jen malou měrou nahrazována, otázkou
může být i vhodnost (náhrada 28 lip tujemi a keři?);
- není zřejmé, zda existuje spolehlivý pasport zeleně ve správě města (fáze
zjištění počtu, druhů a lokalizace v terénu prováděna před r.2015);
- pokud existuje pasport, pak není zřejmé, zda je využíván při plánování,
financování, zadávání zakázek a kontrole.
Komise ŽP navrhuje Radě města se výše uvedenými závěry zabývat.
Zapsala: Helena Kudelová

