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Zápis číslo 2/2020 

ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska  
________________________________________________________________________________ 
 
 
termín jednání:           27.02.2020   od 14,30  do 16,30 hodin 

místo jednání: zasedací místnost MěÚ Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko, dále terénní 
šetření 

 
 
Přítomni:      
za komisi ŽP:    Mgr. Vlasta Machartová 
    Milan Branžovský 
    Jaroslav Kolář 
    Dana Řezáčová 
    Jan Kozák 
    Mgr. Karolína Mitísková 
Omluveni:    František Hejhal 
    Petr Hladký 
Za OŽP:   Ing. Hana Hadrbolcová 
Hosté:   Jaroslav Mácha 
   
     
 
Program:  
 

1. Rezignace Petra Hladkého na členství v Komisi životního prostředí 
2. Vyhodnocení žádostí podaných v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2020“ 
3. Druhová specifikace náhradních výsadeb 
4. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města 
5. Návrhy a připomínky členů komise 

 
 
Jednání: 
 

 
1. Rezignace Petra Hladkého na členství v Komisi životního prostředí 

Tajemnice komise informovala členy KŽP o rezignaci Petra Hladkého na členství v Komisi životního 
prostředí, který byl do komise nominován za hnutí Ano. Rezignaci zaslal e-mailem radní JUDr. Martin 
Kupec s tím, že hnutí ANO v současné době jiného kandidáta na člena komise životního prostředí 
navrhovat nebude. 
Závěr: Komise životního prostředí bere na vědomí rezignaci Petra Hladkého na členství v KŽP.  

 
 

2. Vyhodnocení žádostí podaných v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 
2020“ 
V rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2020“ přišlo celkem 14 žádostí od 11 
subjektů, z toho tři žádosti se týkaly podpory v oblasti životního prostředí, ostatní žádosti byly z oblasti 
práce s dětmi a mládeží. Celkově subjekty žádaly o částku 198.000 Kč, přičemž objem peněžních 
prostředků vyčleněných pro tento program je celkem 110.000 Kč, z toho 80.000 Kč na podporu práce 
s dětmi a mládeží a 30.000 Kč na podporu v oblasti životního prostředí.  
Komise všechny žádosti pečlivě posoudila, nejdříve po formální stránce a poté podle věcné kvality a 
finanční přiměřenosti, přičemž pro hodnocení použila kritéria jako kvalitu projektu z hlediska plnění cílů 
programu, reálnost uskutečnění projektu (organizační i finanční), šíři dopadu projektu na veřejnost, 
zkušenosti s žadatelem z předchozích projektů, apod. Dále bylo přihlédnuto k tomu, proč byl dotační 
program vyhlášen, to znamená, že podpora má směřovat zejména k projektům, které by bez pomoci 
města nebylo možné realizovat nebo by nebylo možné je uskutečnit v odpovídajícím rozsahu.  
Komise doporučila radě města schválit poskytnutí podpory všem žadatelům.  
Při rozhodování o výši finanční částky pro konkrétní projekty komise zohlednila jednotlivé žadatele a 
doporučuje poskytnout nejvyšší dotaci domu dětí a mládeže, základním školám a dále Junákovi, který 
své náklady pokrývá pouze z příspěvků členů a téměř celá dotace od města je využívána na nájemné a 
energie v pronajatých prostorách. V případě základních škol komise zohlednila počet žáků 
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navštěvujících jednotlivé školy, kdy 1. základní školu navštěvuje o cca 160 žáků více než 2. základní 
školu, proto komise doporučila poskytnout 1. ZŠ příspěvek vyšší než 2. ZŠ. Domu dětí a mládeže 
komise doporučila schválit 9.000 Kč z požadovaných 10.000 Kč, protože DDM zajišťuje velké množství 
různorodých volnočasových aktivit pro děti od nejútlejšího věku za velmi přijatelných finančních 
podmínek, takže tyto aktivity pořádané DDM může využívat velmi široký okruh dětí. V případě 
organizace Ženy pro Milevsko komise doporučuje podpořit pouze organizaci vzdělávacích akcí pro děti. 
Případné zřízení logopedického pracoviště komise nepovažuje za projekt, na který by mělo finančně 
přispívat město z výše uvedeného programu. Dle informací členky komise Mgr. Karolíny Mitískové je 
v současné době v Milevsku možné využívat logopedický kroužek, zajišťovaný Domem dětí a mládeže.      
Závěr: Komise životního prostředí předkládá návrh na poskytnutí výše příspěvků pro jednotlivé 
projekty v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2020“ (viz příloha) 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 

 
3. Druhová specifikace náhradních výsadeb 

Dalším bodem jednání komise životního prostředí byla debata o druhové specifikaci náhradních 
výsadeb za pokácené stromy. Komise se shodla na následujících druzích:  

• U domu čp. 816 v Nádražní ulici po pokáceném smrku vysadit červenolistou třešeň. 

• V Dukelské ulici po pokácených jeřábech vysadit 4 -5  ks třešně ptačí (Prunus avium Plena). 

• Za odbočkou podél cesty ke garážím pod Májovinou vysadit 2 javory menšího vzrůstu (javor 
babyka nebo javor jasanolistý).   

• V Nádražní ulici u autobusové zastávky po pokáceném kaštanu vysadit jírovec pleťový. 

• Do parčíku v Sažinově ulici a do parku u Suchanova rybníka vysadit jedlovec kanadský. 
 

 
4. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města 

 
Podnět na pokácení břízy v Kostelecké ulici  
Tajemnice komise životního prostředí předložila členům komise podnět na pokácení břízy rostoucí 
v bezprostřední blízkosti budoucího sjezdu k rodinnému domu v Kostelecké ulici. Dle vyjádření policie 
je z důvodu rozhledů nepřípustná jakákoliv překážka vyšší než 75 cm ve vzdálenosti 2 m od paty 
komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že bříza roste v těsné blízkosti budoucího sjezdu, je velmi 
pravděpodobné, že by při budování sjezdu došlo k takovému narušení kořenové soustavy stromu, že 
by jeho stabilita byla značně narušena a stal by se potenciálně nebezpečným. Komise žádost 
projednala a s pokácením břízy v bezprostřední blízkosti komunikace souhlasí.  
Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením břízy bělokoré v bezprostřední blízkosti 
budoucího sjezdu k rodinnému domu.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 

 
 Podnět na pokácení dvou smrků u domu čp. 762 (Čs. armády) 

Tajemnice KŽP předložila členům komise podnět na pokácení dvou smrků u domu čp. 762. Jako důvod 
k pokácení je uvedena nevyhovující provozní bezpečnost dřevin, ohrožení zdraví občanů nebo výrazné 
ohrožení majetku. Stromy jsou dle žadatelů vykloněny mimo svoji osu, jeden ze stromů nemá špičku a 
dotýká se domu, dále padají větve do prostoru školky a na prostranství, kde si hrají děti. Komise žádost 
manželů xxxxxxxx posoudila a konstatovala následující: Jedná se o dvojici vzrostlých stromů u domu 
čp. 762, a to o douglasku tisolistou a smrk stříbrný. Douglasce, která roste ve vzdálenosti necelých 4 m 
od domu, chybí terminál i část větví, které se pravděpodobně v minulosti za větrného počasí odlomily. 
Jinak se jedná o stromy v dobrém zdravotním stavu, dle zpracovaného pasportu zeleně je však jejich 
stabilita i provozní bezpečnost mírně zhoršená. Jde o stromy, které svou výškou již značně převyšují 
okolní domy. Smrky se vyznačují mělkým kořenovým systémem a vzhledem k výšce stromu je vyšší 
pravděpodobnost vývratu. Douglasky sice mají hluboký kůlový kořen, ale její větve se postupem času 
stávají křehkými a za větrného počasí dochází k jejich odlamování. Komise vzala všechny výše 
uvedené okolnosti v úvahu a s pokácením obou stromů souhlasí za podmínky, že v místě pokácených 
stromů bude provedena náhradní výsadba dvou nových jehličnanů.     
 Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením douglasky tisolisté a smrku stříbrného 
u domu čp. 762 s podmínkou výsadby dvou nových jehličnanů v místě pokácení.  

 Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  6/5/1/0  
 
   Podnět na posouzení stavu stromů v Blechově ulici a v uličce u Kohinooru  

Tajemnice KŽP předložila členům komise podnět občanů města na zhodnocení stavu stromů po 
nedávných vichřicích, při nichž údajně došlo k naklonění smrku v lokalitě u křižovatky ulic Blechova a 
kpt. Nálepky a dubu v uličce u Kohinooru. Komise nejdříve posoudila stav dubu v uličce u Kohinooru a 
konstatovala, že se jedná o strom s počínající hnilobou na bázi kmene, který se naklání nad soukromý 
pozemek s rodinným domem. Na základě provedeného šetření sice nelze s určitostí konstatovat, že 
vychýlení stromu bylo způsobeno nedávnými vichřicemi, nicméně dle zpracovaného pasportu se jedná 



 3 

o strom s mírně narušenou stabilitou a jelikož se nachází v lokalitě s poměrně zahuštěnou výsadbou 
stromů, navrhuje komise jeho pokácení, čímž dojde k uvolnění místa pro zdárný růst ostatních vedle 
rostoucích stromů. Dále se komise zabývala lokalitou u křižovatky ulic Blechova a kpt. Nálepky, 
přičemž konstatovala zhoršený stav většiny jehličnanů v lokalitě, který však není způsobený nedávnými 
vichřicemi, ale dle všeho dlouhodobějšími suchými léty v kombinaci s problematickým podložím 
v lokalitě. Stromy podle komise zatím nejsou nebezpečné, ale z dlouhodobého hlediska neperspektivní, 
proto navrhuje nechat vypracovat odborné zhodnocení zeleně včetně sadových úprav v celé lokalitě.  
Závěr: Komise životního prostředí doporučuje pokácet dub v uličce u Kohinooru a v lokalitě u 
křižovatky ulic Blechova a kpt. Nálepky nechat zhodnotit stav zeleně a navrhnout sadové 
úpravy. 

 Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  6/6/0/0  
 

   
 

6. Návrhy a připomínky členů komise 

• Pan Kolář doporučil odstranění spodních větví u lípy v lokalitě křižovatky ulic Blechova a kpt. 
Nálepky, které zasahují do silnice. 

• Paní Machartová upozornila na neustálé ničení travnatého pruhu v ulici Jiráskova, který je 
denně využíván rodiči dětí z MŠ Kytička. Komise doporučila zelený pruh zadláždit 
zatravňovacími tvárnicemi.  

 
 

     Komise ŽP 
 
Předkládá: 

• radě města rezignaci Petra Hladkého na členství v Komisi životního prostředí  

• radě města návrh na poskytnutí výše příspěvků pro jednotlivé projekty v rámci Dotačního 
programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2020“ 
 

    Doporučuje:  

• pro výsadbu náhradních výsadeb konkrétní druhy dřevin  

• pokácet dub v uličce u Kohinooru  

• nechat zhodnotit stav zeleně a navrhnout sadové úpravy v lokalitě u křižovatky ulic Blechova a 
kpt. Nálepky 

• odstranit spodní větve u lípy v lokalitě křižovatky ulic Blechova a kpt. Nálepky 

• zadláždit zatravňovacími tvárnicemi pruh zeleně před MŠ Kytička v Jiráskově ulici 
 

    Souhlasí: 

• s pokácením břízy bělokoré v Kostelecké ulici v souvislosti s realizací vjezdu k rodinnému 
domu 

• s pokácením douglasky tisolisté a smrku stříbrného u domu čp. 762 v ul. Čs. armády za 
podmínky náhradní výsadby dvou nových jehličnanů 
 

 
 

V Milevsku dne: 02.03.2020 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová 
tajemnice Komise životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Vlasta Machartová, 
předsedkyně Komise životního prostředí 
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Příloha: Doporučení výše příspěvku pro jednotlivé projekty z programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 
2020“ včetně přehledu žádostí o poskytnutí dotace  
 
 
 
 
Obdrží:  
 
Členové KŽP:  

1. Mgr. Vlasta Machartová, Komenského 1133, 399 01 Milevsko 
2. Jan Kozák, Pod Zvíkovcem 1517, 399 01 Milevsko 
3. Milan Branžovský, E. Destinové 1090, 399 01 Milevsko 
4. Dana Řezáčová, Jarlochova 876, 399 01 Milevsko 
5. František Hejhal, Nádražní 708, 399 01 Milevsko 
6. Jaroslav Kolář, Úzká 335, 399 01 Milevsko 
7. Mgr. Karolína Mitísková, Št. Dvořáka 1388, 399 01 Milevsko 
8. Petr Hladký, 5. května 144, 399 01 Milevsko  

 
Ostatní: 

9. Sekretariát 
10. Bc. Marta Bardová 
11. Ing. Jaroslav Mácha 
12. k založení do spisu 

 


