Zápis číslo 3/2019
ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska
________________________________________________________________________________
termín jednání:

22.05.2019 od: 14,30 do: 17,00 hodin

místo jednání:

Zasedací místnost MěÚ Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko, dále terénní
šetření

Přítomni:
za komisi ŽP:

Omluveni:
Za OŽP:
Hosté:

Mgr. Vlasta Machartová
Milan Branžovský
František Hejhal
Jaroslav Kolář
Karolína Mitísková
Jan Kozák
Dana Řezáčová
Petr Hladký
Ing. Hana Hadrbolcová
Mgr. Marta Bardová
Ing. Ludmila Komárková
Michal Horek (místostarosta)
Ing. Jaroslav Mácha (člen rady)

Program:
1.
2.
3.
4.

Informace o probíhajících akcích města s možným dopadem na zeleň
Informace o výskytu chorob na ovocných dřevinách na starém sídlišti
Podněty na pokácení stromů ve městě
Návrhy členů komise

Jednání:

1. Informace o probíhajících akcích města s možným dopadem na zeleň
Tajemnice KŽP informovala členy komise o začátku realizace akcí s možným dopadem na městskou
zeleň. V minulých dnech byly započaty práce na stavebních úpravách chodníků v ulici Nádražní a
Sažinova“. V rámci této akce dojde také k úpravám dvou autobusových zastávek, vybudování
parkoviště a úpravě křižovatky v Sažinově ulici a úpravě křižovatky Nádražní x Dukelská. Souběžně
s touto akcí bude v chodnících probíhat pokládka elektrických kabelů, kabelů veřejného osvětlení a
položení chráničky pro optický kabel. V souvislosti s úpravou autobusových zastávek bude muset být
pokácena jedna lípa a dva zeravy v Nádražní ulici. Toto bylo již projednáno na minulém zasedání
komise a již bylo vydáno rozhodnutí k pokácení výše uvedených dřevin.
Na minulém zasedání komise se dále projednávala budoucnost lipové aleje v Nádražní ulici. Stromy
rostou v bezprostřední blízkosti chodníku, v některých případech se působením kořenů chodník zvedá.
Vzhledem k plánovaným pracím, které budou v chodníku realizovány, je nutné vzít v úvahu, že
v některých případech nezbytně dojde k takovému zásahu do kořenové soustavy, který může mít
zásadní vliv na stabilitu stromů. Z výše uvedeného důvodu byla odborem životního prostředí podána
žádost o posouzení lip v Nádražní ulici dendrologem z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkový
zdravotní stav stromů byl dendrologem označen za dobrý až zhoršený, vitalita byla klasifikována jako
mírně až výrazně narušená. Zhoršený zdravotní stav a nízká vitalita byla konstatována obecně u
stromů ve vyšší věkové kategorii. U těchto stromů se v posudku předpokládá, že nezbytnými výkopy
může dojít k zásadnímu ovlivnění stability i zdravotního stavu z důvodu narušení kořenových soustav.
Členové komise o budoucnosti aleje dlouze debatovali. Je nesporné, že lipová alej v Nádražní ulici plní
řadu ekologických funkcí, které dřeviny v přírodním prostoru běžně zabezpečují (zlepšují mikroklima
tvorbou kyslíku a odpařováním vody do ovzduší, zachytávají srážkové vody, prach, hluk, vyrovnávají
teplotní výkyvy, poskytují stín, atd.). Nejstarší stromy však jsou již nyní ve zhoršeném stavu, vykazují
nižší vitalitu a u starších jedinců postupně ubývá schopnost regenerace a lze tedy předpokládat, že
plánovaným zásahem dojde k takovému narušení stability zejména těch nejstarších stromů, že by se
tyto staly potenciálně nebezpečnými. Z posudku dále vyplývá, že především u kořenových soustav lip
může vlivem zatížení podloží docházet k napadení parazitickými dřevokaznými houbami, ke kterému
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v takovém prostředí dochází v mnohem rychlejším měřítku. Co se týče mladších stromů a nových
dosadeb v aleji, tak i tyto mladé lípy v mnoha případech špatně prospívají – špatná vitalita, praskliny
kmene, defektní větvení, mechanické poškození. Dále je třeba zdůraznit, že v minulosti byly prováděny
v korunách stromů z důvodu kolize s elektrickým vedením neodborné zásahy, které jsou vždy pro
stromy stresující. Při špatně vedeném řezu dochází často k nevratnému poškození – velké rány
znamenají vždy riziko vzniku infekce a následnému rozvoji chorob.
Členové komise se nakonec přiklonili k názoru vykácet celou alej, případně ponechat opravdu jen
zdravé perspektivní jedince a založit novou kvalitní stejnověkou alej z vhodnějších dřevin, než je lípa,
která v městském prostředí špatně prospívá.
Závěr: Komise životního prostředí požaduje provádět důslednou kontrolu opatření k ochraně
stromů v souvislosti s rekonstrukcí chodníků a pokládky sítí v Nádražní ulici. O pokácení dřevin
bude rozhodnuto následně, až bude zřejmé, jakým způsobem dojde k nezbytnému zasažení
kořenové soustavy stromů.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
2. Informace o výskytu chorob na ovocných dřevinách na starém sídlišti
Tajemnice KŽP informovala členy komise o výskytu chorob a mšic na ovocných stromech vysazených
v roce 2017 na starém sídlišti. V této souvislosti pan Kolář přislíbil, že věc zkonzultuje s Ing. Martinem
Trávníčkem a učiní nápravná opatření. Dále pan Hejhal upozornil na vyrůstání výmladků u několika
stromů a navrhl, že tyto výmladky odstraní.

3.

Podněty na pokácení nebo ořez stromů ve městě
Návrh na pokácení smrku u domu čp. 816 v Nádražní ul.
Tajemnice KŽP předložila podnět SVJ domu čp. 816 o pokácení smrku ve vnitrobloku domu. Jako
důvod k pokácení jsou uváděny obavy z vyvrácení a pádu stromu na dům, poškození majetku, příp.
zdraví vlastníků. Strom převyšuje dům, způsobuje velké stínění bytů.
Jedná se o strom ve velmi dobrém zdravotním stavu, který byl v minulosti odspodu vyvětvován. Jinak je
pravidelně zavětvený a bez jakýchkoliv známek poškození. Jedná se však o strom vysazený do
blízkosti bytového domu, takže brání v přístupu světla z jižní a západní strany domu.
Komise životního prostředí žádost posoudila a konstatovala, že se jedná o nevhodně vysazený
jehličnan do blízkosti domu a dnes díky svému hustému zavětvení a šířce koruny opravdu značně stíní
několika bytům a s pokácením stromu souhlasí a doporučuje ho jako vánoční strom na náměstí.
Závěr: Komise souhlasí s pokácením smrku u domu čp. 816 za podmínky, že na místě bude
vysazena jiná, vhodnější zeleň.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
Návrh na pokácení smrku za domem a tújí před vchody domu 859-860 (B. Němcové)
Tajemnice komise předložila podnět SVJ domu 859-860 na pokácení smrku za domem a tújí před
vchody domu. Jako důvod je uváděna v případě smrku obava o vyvrácení stromu a pádu na dům. Za
větrného počasí dochází ke značnému výkyvu stromu, dle žadatele je ohrožován dům přímým
zásahem. V případě tújí je uvedeno, že jsou přerostlé, zasahují do profilu chodníku, v zimě dochází při
sněhové zátěži k lámání větví a že v minulosti již několikrát došlo k ohrožení osob vycházejících z domu
s projíždějícími cyklisty.
V případě smrku se jedná o strom rostoucí v přímém sousedství dvou dalších stromů a jejich
působením dochází k vychýlení kmene směrem k domu. Ze severní strany je smrk vlivem vedlejšího
stromu velmi slabě zavětven a svou výškou již převyšuje sousední osmipatrový dům. Z výše uvedených
důvodů komise považuje žádost o pokácení stromu za oprávněnou a s pokácením souhlasí. V případě
tújí se jedná o keře vysázené před cca 40 lety do bezprostřední blízkosti domu 859-862 před všechny
vchody. V minulosti byly pravidelně upravovány včetně výšky, aby nezasahovaly do oken bytů. Tím
postupně docházelo k mohutnění keřů a dnes již skutečně nabyly takových rozměrů, že zasahují do
chodníku a vchodů domu a výraznějším zmlazením by došlo k neestetickému odhalení starého dřeva.
Žádost o pokácení však vzešla pouze od vchodů 859-860. Komise žádost posoudila a souhlasí
s odstraněním tújí, ale pouze za předpokladu, že budou odstraněny túje i od ostatních vchodů a bude
zde uskutečněna nová shodná výsadba. S odstraněním tújí však musí souhlasit i obyvatelé z vchodů
861 a 862.
Závěr: Komise souhlasí s pokácením smrku za domem čp. 859-860 a s odstraněním tújí před
vchody čp. 859 – 862 za předpokladu, že s jejich odstraněním bude souhlasit i SVJ domu 861862.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
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Návrh na pokácení dřevin u domu čp. 758 v ul. Čs. armády
Tajemnice komise předložila členům komise podnět paní xxxxxxx na odstranění zeleně lemující
chodník u domu čp. 758, a to šeříků, jedné zlatice a túje. Majitelé domu by si zde místo toho vysadili a
udržovali habrový plot. Dále žádají o možnost odstranění dvou přestárlých jabloní.
V případě keřů kolem chodníku se jedná o nepříliš vhodně umístěnou a již neperspektivní zeleň
vysazenou v těsné blízkosti chodníku, komise s výměnou stávající zeleně za habrový živý plot souhlasí.
Co se týče jabloní, jedná se o dva stromy rostoucí na pozemku u domu čp. 758, který si majitelé domu
obhospodařují sami. Jabloně si na pozemku vysadili bývalí majitelé domu, jedná se o staré
neperspektivní dřeviny, komise s jejich pokácením souhlasí.
Závěr: Komise souhlasí s pokácením zeleně lemující chodník u domu čp. 758 i s pokácením
dvou starých jabloní.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
4. Návrhy členů komise
•

Členové komise požadují, aby jim byly předkládány k projednání veškeré projekty dotýkající se
zeleně ve městě, a to již ve fázi rozpracovanosti, aby k nim mohla komise zaujmout stanovisko

Komise ŽP
Požaduje:
• aby jí byly předkládány k projednání veškeré projekty dotýkající se zeleně ve městě, a to již ve fázi
rozpracovanosti
Bere na vědomí:
• informaci o výskytu chorob a škůdců na nových výsadbách ovocných stromů na starém sídlišti a
návrhu řešení
souhlasí:
• s pokácením smrku u domu čp. 816 v ul. Nádražní za podmínky nové náhradní výsadby
• s pokácením smrku za domem čp. 859 - 860 a s odstraněním tújí před vchody 859 - 862 v ul. B. Němcové
• s výměnou současné zeleně u domu čp. 758 v ul. Čs. armády za habrový plot a odstraněním dvou jabloní u téhož
domu

V Milevsku dne: 29.05.2019

Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová
tajemnice Komise životního prostředí

Obdrží:
1.
2.
3.
4.

Mgr. Vlasta Machartová
předsedkyně Komise životního prostředí

Členové KŽP
Sekretariát
Bc. Marta Bardová, vedoucí OŽP
K založení do spisu
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