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Zápis číslo 4/2017 

ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska  
________________________________________________________________________________ 
 
 
termín jednání:           06.09.2017   od: 13,30  do: 16,00 hodin 

místo jednání:            Zasedací místnost MěÚ Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko, dále terénní    
                                     šetření 
 
 
 
Přítomni:      
za komisi ŽP:    Jan Kozák 

Mgr. Vlasta Machartová    
   František Hejhal 
    Mgr. Karolína Mitísková 
    Milan Černý 
    Jaroslav Kolář 
    Ing. Vladimír Ondruška 
Omluveni:   Dana Řezáčová 
    Petr Hladký 
Za OŽP:   Ing. Hana Hadrbolcová 
  Ing. Andrea Rucká 
  Ing. Ondřej Feit 
  
     
 
Program:  
 

1. Rekonstrukce zeleně na Husově náměstí - seznámení s projektem 
2. Seznámení s dalšími plánovanými akcemi  
3. Informace o plánovaných investičních akcích města s dopadem na městskou zeleň 
4. Návrhy a připomínky členů komise ŽP 
5. Podněty na pokácení a úpravu dřevin na pozemcích města 

 
 
Jednání: 
 

1. Rekonstrukce zeleně na Husově náměstí - seznámení s projektem 
Tajemnice Komise ŽP seznámila členy komise s konečnou verzí projektu na rekonstrukci zeleně na 
Husově náměstí, který vypracovala Ing. Žaludová. Projekt počítá s pokácením všech stávajících 
neperspektivních lip a vysazením šesti nových vhodnějších dřevin. Vybrán byl platan javorolistý 
„Pyramidalis“. Jedná o středně vzrůstný strom vhodný do městského prostředí, který snáší zadláždění, 
exhalace, toleruje posypovou sůl a poměrně dobře snáší vyvětvování, které zde bude nezbytné.  Dva 
stromy budou vysazeny do vyvýšeného záhonu a čtyři budou vysazeny do nového záhonu, který 
vznikne spojením stávajících výsadbových prostorů. Stromy budou podsazeny půdopokryvnými 
dřevinami a sezónními květinami. 

 
2. Seznámení s dalšími plánovanými akcemi 

Tajemnice komise seznámila členy KŽP s architektonickým návrhem na úpravu prostranství u muzea 
maškar, který zpracoval Ing. Arch. Jakub Chvojka a dále s návrhem OŽP řešit obnovu zeleně 
v Masarykově ulici u kruhového objezdu. Ten po plánovaných úpravách, které budou probíhat do konce 
letošního roku, dostane definitivní podobu. Po skončení stavebních úprav by v jarních měsících příštího 
roku mohla začít realizace sadovnických úprav v této lokalitě.    
 

3. Informace o plánovaných investičních akcích města s dopadem na městskou zeleň 
Tajemnice komise životního prostředí seznámila členy komise s připravovanými akcemi města, které se 
dotknou zeleně ve vlastnictví města Milevska.  
V prvním případě jde o řešení přestupního terminálu u vlakového nádraží, kde z projektové 
dokumentace vyplývá nutnost pokácení prvních dvou lip v aleji v Nádražní ulici. Ty budou muset být 
v případě realizace akce pokáceny z důvodu přesunu vjezdu do areálu firmy Paliva Písek.  
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Další akcí, při které budou muset být pokáceny vzrostlé dřeviny, je odvodnění hřbitova, které by mělo 
proběhnout v příštím roce. V souvislosti s touto akcí budou muset být zřejmě pokáceny dvě břízy a 
jedna jedle ojíněná v areálu hřbitova a dále 4 modříny a jeden jeřáb za plotem podél silnice na 
Přeštěnici.  
Závěr: Komise bere na vědomí nutnost pokácení některých stromů při plánovaných akcích. 
Odstranění stromů, u kterých není předem jistá nezbytnost jejich pokácení, doporučuje řešit až 
při samotné realizaci akce, a to i za cenu, že by k případnému pokácení stromů došlo během 
vegetační doby. Uvolněné místo po modřínech a jeřábu za plotem doporučuje doplnit lípami.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):   7/7/0/0 

 
 

4. Návrhy a připomínky členů komise ŽP 
 

 Paní Machartová upozornila na potřebu údržby zeleně rostoucí pod víceúčelovým hřištěm u 
zimního stadionu. Jedná se zejména o přestárlé dřišťály na pozemcích ve správě SPOSu. Pan 
Kolář, který pro SPOS provádí údržbu zeleně, přislíbil nápravu stavu. 

 Paní Machartová dále upozornila na suchou větev javoru na autobusovém nádraží a pan 
Hejhal na suchou větev lípy v Nádražní ul. před domem čp. 683. 

 Paní Machartová doporučuje zmladit část výsadeb v parku u Domu kultury. Jedná se zejména 
o dřišťály a o tavolníky ve východní části parku.  

 
5. Podněty na pokácení a úpravu dřevin na pozemcích města: 

 
Návrh na pokácení suchých jilmů ve větrolamu na starém sídlišti 
Tajemnice komise předložila návrh na pokácení jilmů napadených grafiózou ve větrolamu na starém 
sídlišti. Nachází se zde cca 40 zcela suchých stromů.  
Závěr: Komise souhlasí s pokácením suchých jilmů, pokácení navrhuje zadat formou 
samovýroby. Dále doporučuje řešit situaci ve větrolamu komplexně, a to vykácením všech 
neperspektivních dřevin a založením nové výsadby.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):   7/7/0/0 
 
Návrh na řešení zeleně u domu čp. 753 v Libušině ul. 
Tajemnice předložila návrh na vykácení některých stromů v blízkosti domu čp. 753. Komise provedla 
ohledání na místě a zkonstatovala, že se v lokalitě nachází několik neperspektivních stromů, a to 
douglaska tisolistá s ulomenou špičkou a prořídlou korunou, dále tři značně proschlé břízy, jeden 
přestárlý jalovec, jedna stará švestka, která zahušťuje výsadbu okolních perspektivních dřevin a 
borovice vejmutovka napadená rzí, z jedné strany má velkou část větví suchých.  
Závěr: Komise doporučuje pokácet výše uvedené dřeviny a lokalitu bezprostředně po pokácení 
doplnit novými výsadbami. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):   7/6/0/1 

 
Podnět na pokácení javoru u domu čp. 756 mezi ul. Čs. armády a Libušina (p.xxxx) 
Tajemnice KŽP předložila podnět pana xxxxx k pokácení javoru rostoucího mezi domy čp. 756 a 892. 
V žádosti bylo uvedeno, že strom je částečně proschlý, dochází zde k pádu silných větví, a tím hrozí 
škoda značného rozsahu. Tento podnět byl doručen na OŽP již v loňském roce na podzim, kdy strom 
byl již z velké části opadaný, rozsah suchých větví tedy nebylo možné zcela přesně určit. Komise tehdy 
konstatovala, že javor sice vykazuje známky zhoršeného zdravotního stavu, ale zatím není nezbytné jej 
okamžitě pokácet a přesunula rozhodnutí o budoucnosti stromu na období vegetace, kdy bude možné 
lépe posoudit zdravotní stav. Nyní se komise tedy žádostí zabývala znovu a na místě zkonstatovala, že 
javor je z velké části suchý a doporučila jeho pokácení.  
Závěr: Komise doporučuje pokácení javoru rostoucího u domu čp. 756. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):   7/7/0/0 

 
Návrh na pokácení dřevin v Libušině ulici u domu 892-893  
Z druhého zasedání KŽP v letošním roce byla přesunuta další žádost, a to žádost SVJ domů č. 892-
893 v Libušině ulici o pokácení jedné borovice lesní a hlohu v blízkosti domu. Jako důvod k pokácení je 
uvedena skutečnost, že se jedná o proschlé stromy, hloh je navíc nahnutý.  Komise na místě 
zkonstatovala, že se jedná skutečně o stromy ve špatném zdravotním stavu, oba jsou cca ze dvou 
třetin zcela suché a s jejich pokácením souhlasí.  
Závěr: Komise souhlasí s pokácením hlohu a borovice u domu 892 s tím, že v předmětné lokalitě 
budou v budoucnu vysazeny jako náhrada jiné dřeviny.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):   7/7/0/0 

 
 



 3 

Návrh řešení zeleně u domu čp. 1237 v ul. L. Janáčka 
Tajemnice komise předložila členům KŽP žádost předsedy bytového družstva o návrh řešení zeleně u 
domu čp. 1237, kde byl v minulosti vysazen živý plot z buků, který však není již delší dobu nijak 
upravován a v současné době krajní strom zasahuje svými větvemi do fasády domu. Komise provedla 
šetření na místě a zkonstatovala, že by větve zasahující na dům mohly v budoucnu způsobovat 
poškození fasády, proto doporučila tohoto krajního jedince odstranit. 
Závěr: Komise doporučuje krajní buk u domu odstranit a zbylý živý plot ponechat bez zásahu 
jeho přirozenému vývoji.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):   7/7/0/0 

 
  

 
 Komise ŽP 
 

Bere na vědomí: 

 Předloženou projektovou dokumentaci na rekonstrukci zeleně na Husově náměstí 

 nutnost pokácení některých stromů při plánovaných akcích. Odstranění stromů, u kterých není 
předem jistá nezbytnost jejich pokácení, doporučuje řešit až při samotné realizaci akce. 

Doporučuje: 

 zmladit přestárlé dřišťály rostoucí pod víceúčelovým hřištěm u zimního stadionu na pozemcích 
ve správě SPOSu 

 zmladit část výsadeb v parku u Domu kultury. Jedná se zejména o dřišťály a o tavolníky ve 
východní části parku.  

 odstranit suchou větev javoru na autobusovém nádraží a suchou větev lípy v Nádražní ul. před 
domem čp. 683 

 pokácet suché jilmy ve větrolamu na starém sídlišti  

 pokácet některé neperspektivní stromy v blízkosti domu čp. 753 v Libušině ul. Jedná se 
o douglasku tisolistou s ulomenou špičkou, tři proschlé břízy, jeden přestárlý jalovec, jednu 
švestku a borovici vejmutovku napadenou rzí. Dále doporučuje lokalitu bezprostředně po 
pokácení doplnit novými dřevinami. 

 pokácet proschlý javor rostoucí u domu čp. 756 mezi ulicemi Čs. armády a Libušina 

 pokácet proschlý hloh a proschlou borovici u domu čp. 892 v Libušině ul. 

 pokácet krajní buk z živého plotu u domu čp. 1237 v ul. L. Janáčka  
 

 
 

V Milevsku dne: 11.09..2017 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová  
tajemnice Komise životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Kozák  
předseda Komise životního prostředí 
 
 
 
 
 
Obdrží:  

1. Členové KŽP 
2. Sekretariát 
3. Ing. Andrea Rucká, vedoucí OŽP 
4. K založení do spisu 
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