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Zápis číslo 3/2018 

ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska  
________________________________________________________________________________ 
 
termín jednání:           12.04.2018   od: 13,30  do: 15,30 hodin 

místo jednání:            Zasedací místnost MěÚ Milevsko, E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
                                    
 
 
Přítomni:      
za komisi ŽP:    Jan Kozák 

Mgr. Vlasta Machartová    
   František Hejhal 
    Jaroslav Kolář 
    Dana Řezáčová 
    Milan Černý 
Omluveni:   Petr Hladký 
    Mgr. Karolína Mitísková 
Za OŽP:   Ing. Hana Hadrbolcová 
Ostatní:  Ing. Naděžda Žaludová 
 
Program:  
 

1. Projekt na ozelenění kruhového objezdu a okolí  
2. Podněty na pokácení stromů ve městě  

 
Jednání: 
 

1. Projekt na ozelenění kruhového objezdu a okolí  
 
Ing. Žaludová seznámila členy komise s připravovaným projektem na ozelenění kruhového objezdu 
v Masarykově ulici a revitalizaci zeleně v okolí. Návrh byl vytvořen s ohledem na hlavní funkci 
stávajícího prostoru s cílem zpřehlednění dopravní situace a doplnění vhodné zeleně.  
V rámci kruhového objezdu je navrženo rozdělení plochy na zahuštěnou výsadbu půdopokryvné zeleně 
s volnějším záhonem založeným v oblázku s vhodnou výsadbou suchobytných rostlin (trávy, trvalky, 
konifery), které budou doplněny solitérními kameny. Kosterními dřevinami zde budou pomalu rostoucí 
kleče a středně vzrůstný centrální keř (ruj vlasatá), doplňkovými dřevinami budou sadové růže a 
perovskie. 
Dalším prostorem, který bude nově upraven, je lokalita u památníku pozemkové reformy. Zde budou 
odstraněny přestárlé jalovce a nekoncepčně vysazené dřeviny (šeřík, bříza a jírovec) a budou zde 
vysazeny nové kosterní alejové stromy (třešeň, lípa) a dále převislá bříza a méně vzrůstné jehličnany. 
Prostor bude doplněn o kvetoucí keře (sadová růže, šalvěj, tavolník).  
Dále bude osázen pruh zeleně mezi parkovištěm a chodníkem k Bažantnici. Zde budou vysazeny 
středně vzrůstné okrasné třešně pro vytvoření stínu, které budou doplněny trvalkami a trávami 
vhodnými pro výsušné prostředí (šalvěj, kakost, dochan). 
Poslední upravovaným místem bude plocha jihozápadně od kruhového objezdu, kde dojde ke zrušení 
stávajícího trvalkového záhonu a nový záhon vznikne mimo ochranná pásma vedení inženýrských sítí. 
Výběr rostlin bude v jednotě s okolními navrženými výsadbami (sadové růže, šalvěj, tavolník). 
 
  
2.  Podněty na pokácení stromů ve městě  

 
Návrh na pokácení borovice v ul. 1. máje  
Tajemnice KŽP předložila podnět majitelek domu č.p. 1078 v ul. 1. máje  k pokácení borovice rostoucí 
na pozemku města v blízkosti jejich domu. Jako důvod žádosti je uvedeno, že strom stíní domu 
majitelek a že o strom nikdo nepečuje, lámou se z něho větve, které ohrožují okolí.  
Na základě žádosti bylo na místě provedeno šetření, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o borovici 
černou o obvodu kmene 110 cm, rostoucí 2,5 od plotu zahrady žadatelek, avšak v dostatečné 
vzdálenosti (cca 8 m) od domu. Strom byl v minulosti vyvětvován do cca 2 m z důvodu podrostu 
jalovce, který byl v roce 2013 pro svůj nevyhovující zdravotní stav odstraněn. Tehdy byly v předmětné 
lokalitě odstraněny další dva stromy, borovice lesní a bříza bělokorá. Předmětná borovice černá pak 
zde byla z důvodu dobrého zdravotního stavu a vysoké estetické hodnoty záměrně ponechána. Ani 
v současné době nenasvědčuje nic tomu, že by byl strom ve špatném zdravotním stavu a jeho estetická 
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hodnota je stále vysoká. Borovice je pouze z jedné strany lehce prořídlá, ale jinak nic nenasvědčuje 
tomu, že by byla nebezpečná pro své okolí. 
Komise nepovažuje uvedené důvody pro pokácení za dostatečné a s pokácením stromu nesouhlasí.     

 Závěr: Komise životního prostředí nesouhlasí s pokácením borovice černé v ul. 1. máje.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):6/6/0/0 

 
 

Podnět na pokácení smrku stříbrného v ul. Sažinova (u MěÚ) 
Tajemnice komise předložila podnět na pokácení smrku stříbrného u budovy MěÚ v Sažinově ulici. 
Smrk se v poslední době výrazně vychýlil ze své osy, u paty kmene je patrné navýšení terénu 
způsobené narušením kořenové soustavy. Vzhledem ke skutečnosti, že se smrky vyznačují mělkým 
kořenovým systémem, hrozí zde reálné nebezpečí pádu stromu. Komise proto doporučuje pokácení 
stromu.  
 Závěr: Komise životního prostředí doporučuje pokácení smrku stříbrného u budovy MěÚ 
v Sažinově ulici.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):6/6/0/0 

 
 
 
 

 Komise ŽP 
 bere na vědomí:  

- informaci o připravovaném projektu na ozelenění kruhového objezdu v Masarykově ulici a rekonstrukci 
zeleně v okolí 
 

doporučuje: 
- pokácení smrku stříbrného u budovy MěÚ v Sažinově ulici 

 
      nesouhlasí: 

- s pokácením borovice černé v ul. 1. máje u domu čp. 1078 
 

 
V Milevsku dne: 20.04..2018 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová      Jan Kozák  
tajemnice Komise životního prostředí     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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