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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  06                dne 02.03.2020                               OŽP062001R 

 

 

 

Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2019 

Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2020 

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města 

Milevska 

 

 

Důvodová zpráva 

• V souladu s jednacím řádem Komise životního prostředí je Radě města Milevska 

předkládána Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2019 a Plán 

činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2020. 

• Odbor životního prostředí dále předkládá Radě města Milevska návrh Komise 

životního prostředí ohledně kácení zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města. 

Jedná se o stromy, jejichž stav byl na podnět občanů města posouzen na 1. zasedání 

KŽP dne 06.02.2020. 

Výpis z jednání komise:  

Schválení zprávy o činnosti KŽP za rok 2019 a plánu činnosti KŽP na rok 2020 
Úvodem jednání přítomní členové komise projednali zprávu o činnosti komise za rok 2019 a 
plán činnosti na rok letošní. Žádné připomínky k návrhům nebyly vzneseny a byly tedy komisí 
schváleny. 

 
Projednání úprav zeleně u Domu kultury 
Dalším bodem jednání byl návrh na úpravu zeleně před domem kultury.  

• Tajemnice informovala členy komise o stavu javoru klenu u parkoviště před domem 
kultury, který je dle zpracovaného pasportu zeleně určen ke kácení. Z hodnocení 
stromu vyplývá, že se jedná o strom s velmi narušenou stabilitou, provozní 
bezpečnost je riziková, v kmeni stromu se vyskytuje velké množství plodnic choroše 
šupinatého a celkově se jedná o strom neperspektivní. Komise strom posoudila a jeho 
pokácení doporučila.  

• Komise posoudila stav zeleně z boku domu kultury, kde doporučuje pokácení dvou 
smrků. V jednom případě se jedná o dospívající strom v těsné blízkosti domu kultury, 
u kterého bylo při opravě střechy v loňském roce nešetrně odstraněno větší množství 
větví a estetická hodnota stromu je nyní minimální. V druhém případě jde o 
prosychající strom s narušenou stabilitou a nízkou perspektivou.  

Závěr: Komise doporučuje pokácení javoru klenu před DK a dvou smrků z boku DK.  
       
 
Návrh na pokácení třešně u garáží v ul. P. Bezruče 
Tajemnice KŽP předložila podnět pana xxxxx na pokácení třešně v blízkosti jeho garáže v ul. 
P. Bezruče. Jako důvod žádosti je uvedeno poškozování základů a zdí garáže kořeny 
předmětného stromu. Na základě šetření na místě bylo konstatováno, že se jedná o planou 
náletovou třešeň rostoucí v prudkém svahu v bezprostřední blízkosti garáže pana xxxxx. 
Komise žádost posoudila a souhlasí s pokácením. 
Závěr: Komise souhlasí s pokácením plané třešně za garáží v ul. P. Bezruče a 
doporučuje odstranění dalších náletů rostoucích ve svahu.  
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Návrh na pokácení zeravu u domu č. p. 816 v Nádražní ulici (SVJ č. p. 816) 
Tajemnice komise předložila podnět SVJ 816 na pokácení zeravu rostoucího v blízkosti domu. 
Jako důvod žádosti je uvedeno nekomfortní vjíždění k objektu – ničení laku aut zajíždějících 
k domu a dále skutečnost, že se zerav nachází v místě záměru nového chodníku. Dle šetření 
na místě bylo zjištěno, že se jedná o zerav v dobrém zdravotním stavu, který se nachází 
v bezprostřední blízkosti chodníku vedoucího k domu čp. 816. Skutečnost, že dochází k ničení 
laku na autech zajíždějících k domu, je způsobena tím, že na komunikaci vedoucí k domu 
parkují neoprávněně vozidla, tudíž auta jedoucí k domu jsou nucena vjíždět až na chodník do 
těsné blízkosti dřeviny. Komise žádost posoudila a v současné době s pokácením nesouhlasí, 
a to zejména z důvodu, že městská zeleň stále častěji ustupuje právě z důvodu parkování.  
Závěr: Komise v současné době s pokácením zeravu nesouhlasí, stanovisko případně 
přehodnotí pouze v případě rozhodnutí města o rozšíření chodníku.  
 
Návrh na pokácení smrku u garáží „Pod Májovinou“  
Tajemnice komise předložila členům komise opakovanou žádost o pokácení smrku u garáží 
„Pod Májovinou“. Jako důvod žádosti je uvedeno, že kořeny stromu zasahují pod garáže, kde 
poškozují základy. Jako další důvod je uvedena obava pádu stromu při případném větším 
větru na garáže a dále že opadávající jehličí znečišťuje střechy a zanáší okapy. Komise se 
žádostí zabývala již v roce 2008 a 2017 a v obou případech zkonstatovala, že se jedná o 
hodnotného jedince ve výborném zdravotním stavu bez zjevných známek poškození či chorob 
a že vyvrácení stromu považuje za velmi nepravděpodobné. Co se týče kořenů zasahujících 
pod garáže, jsou členové komise toho názoru, že smrk roste v dostatečné vzdálenosti od 
garáží, tudíž kořeny stromu v těsné blízkosti garáží a pod garážemi nemohou být natolik silné, 
aby garáž výraznějším způsobem poškozovaly.  
Komise žádost opětovně posoudila, na svém stanovisku trvá a v současné době s pokácením 
smrku nesouhlasí.   
Závěr: Komise nesouhlasí s pokácením smrku rostoucího u garáží Pod Májovinou.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

  

Zpracovala: Ing. Hana Hadrbolcová, 19.02.2020 

 

 


