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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  07                dne 16.03.2020                           OŽP072002R 

 

 

 

Rezignace člena Komise životního prostředí   

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

Milevska 

 

Důvodová zpráva 

• Odbor životního prostředí předkládá Radě města Milevska rezignaci Petra Hladkého na 

členství v Komisi životního prostředí.  

• 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 2. zasedání KŽP dne 

27.02.2020. 

Výpis z jednání komise:  

1.1. 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.  

 
 
 
2.2. 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 
 
2.3. 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 xxxxxxx 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 
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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  
 
2.4. 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 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  
 

 
 

________________________________________________________________________ 

  

Zpracovala: Ing. Hana Hadrbolcová, 09.03.2020 

 


