Zápis číslo 2/2019
ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska
________________________________________________________________________________
termín jednání:

11.3.2018 od 14,30 do 16,40 hodin

místo jednání:

zasedací místnost MěÚ Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko

Přítomni:
za komisi ŽP:

Omluveni:
Za OŽP:
Hosté:

Mgr. Vlasta Machartová
František Hejhal
Milan Branžovský
Jaroslav Kolář
Dana Řezáčová
Jan Kozák
Petr Hladký
Mgr. Karolína Mitísková
Ing. Hana Hadrbolcová
Bc. Marta Bardová
Michal Horek

Program:
1.
2.
3.
4.

Vyhodnocení žádostí podaných v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“
Kácení stromů v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v Nádražní ulici
Informace o dopise pana xxxxxxxxxxx adresovanému Komisi životního prostředí
Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města

Jednání:
1. Vyhodnocení žádostí podaných v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody
2019“
V rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“ přišlo celkem 12 žádostí od 8
subjektů, z toho jedna žádost se týkala podpory v oblasti životního prostředí, ostatní žádosti byly
z oblasti práce s dětmi a mládeží. Celkově subjekty žádaly o částku 182.000 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 konstatovala, že se vesměs jednalo o kvalitní projekty a 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 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.
Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky na dotaci v oblasti práce s mládeží vysoce převyšují částku
schválenou rozpočtem a naopak v oblasti ochrana přírody i za předpokladu poskytnutí maximální
dotace zbude 5.000 Kč, doporučuje KŽP tuto částku přesunout právě na podporu dětí a mládeže a
navýšit tak rozpočet v této oblasti na 85.000 Kč.
Závěr: Komise životního prostředí předkládá návrh na poskytnutí výše příspěvků pro jednotlivé
projekty v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“ (viz příloha)
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
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2. Informace o plánované rekonstrukci chodníku v Nádražní ulici s dopadem na městskou zeleň
Tajemnice komise životního prostředí seznámila členy Komise životního prostředí o plánované
rekonstrukci chodníků v Nádražní a Sažinově ulici, při které mají být upraveny stávající autobusové
zastávky. V rámci těchto prací bude muset dojít k pokácení některých dřevin, a to dvou zeravů před
domem čp. 816 (zátopák) a minimálně jedné lípy naproti věžáku. V tomto prostoru bude úpravou
zastávky také zcela jistě zasaženo do kořenového systému dvou jírovců a je otázkou, zda by z důvodu
bezpečnosti nebylo vhodnější pokácet i tyto jírovce. V souvislosti s úpravou chodníků vyvstala dále
otázka, zda rekonstrukce chodníků nevratně nepoškodí vzrostlé lípy vysazené v zeleném pásu
v Nádražní ulici. V řadě případů se jedná o stromy ve zhoršeném zdravotním stavu a je otázkou, zda by
takový zásah nepoškodil kořenovou soustavu stromů natolik, že by se následně staly nebezpečnými.
Odbor životního prostředí v této souvislosti již objednal dendrologa z Agentury ochrany přírody a
krajiny, aby situaci posoudil a navrhl řešení. V případě, že by dendrolog shledal jako vhodnější stromy
pokácet, navrhuje Komise životního prostředí případně vykácené stromy nahradit stromy novými,
vhodnějšími do městského prostředí s úzkým profilem.
Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením dřevin v souvislosti s rozšířením
zastávek v Nádražní ulici, a to jedné lípy, dvou zeravů a případně dvou jírovců. Dále souhlasí
s posouzením lipové aleje v Nádražní ulici v souvislosti s rekonstrukcí chodníků dendrologem.
V případě vykácení aleje však bezpodmínečně trvá na následném osázení vhodnými dřevinami.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
3. Informace o dopise pana xxxxxxxxx adresovanému Komisi životního prostředí
Tajemnice komise životního prostředí informovala členy komise o dopise pana xxxxxxxx adresovaného
jak odboru životního prostředí, tak i Komisi životního prostředí. V dopise pan xxxxxxxx poukazuje na
stále častější ničení zeleně neodpovědnými občany zejména vjížděním a parkováním na zeleni a
dotazuje se, jakým způsobem v této věci spolupracuje odbor životního prostředí se členy komise
životního prostředí, komise dopravní, městskou policií a zastupiteli, kteří mají v gesci životní prostředí.
Komise i odbor životního prostředí si tento nešvar některých nezodpovědných občanů uvědomuje,
bohužel při stále se zvyšujícím počtu automobilů tento problém zřejmě nelze úplně eliminovat. Bylo
dohodnuto, že odbor životního prostředí se s odborem dopravy pokusí vytipovat vhodná místa pro
osazení zatravňovacích dlaždic k parkování vozidel, kterých je ve městě stále málo. Pokutování
nezodpovědných řidičů je v kompetenci městské policie. V tomto směru přislíbil i pan místostarosta, že
bude na strážníky městské policie více apelovat.
4. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města
Podnět na pokácení douglasky u domu čp. 762 v ul. Čs. armády
Tajemnice komise životního prostředí předložila členům komise podnět pana xxxxxxxx na pokácení
douglasky tisolisté rostoucí v těsné blízkosti domu čp. 762 v ul. Čs. armády. Z douglasky byla již
v minulosti odlomená špička a žadatel se obává, aby se při případném velkém větru, které se
v poslední době vyskytují, strom nevyvrátil a nespadl na dům. Komise tento podnět řešila již v minulosti,
a s pokácením stromu nesouhlasila. Douglaska má sice ulomenou špičku, ale jinak nejeví žádné
známky onemocnění. Douglasky obecně vývraty netrpí, vyznačují se hlubokým kůlovým dobře
ukotveným kořenem, vyvrácení stromu považuje komise za nepravděpodobné.
Závěr: Komise životního prostředí na svém nesouhlasném stanovisku trvá. Souhlasí maximálně
s ořezem jedné nebo dvou spodních větví, které zasahují směrem k domu.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/5/0/0
Podnět na pokácení bříz ve svahu v Sokolovské ulici
Pan místostarosta předložil členům komise podnět obyvatel řadových domů v Sokolovské ulici
k pokácení čtyř bříz rostoucích ve svahu pod těmito domy. Zdejší obyvatelé si opakovaně stěžují na
břízy jako na silné alergeny, které je svým pylem značně obtěžují. Komise životního prostředí
v minulosti již podobné podněty v této lokalitě řešila, naposledy na nátlak tamějších obyvatel bylo
povoleno pokácení šesti bříz. Členové komise již odmítají pokácení dalších bříz, které v lokalitě plní
řadu funkcí, kromě estetického hlediska slouží mimo jiné jako významný prachový a hlukový filtr.
Komise nakonec odsouhlasila pokácení jedné břízy, která roste na horním okraji svahu, protože
v příštím roce se zde plánuje vybudování veřejného osvětlení a výkopovými pracemi by došlo
k takovému narušení kořenové soustavy, že by se bříza mohla stát nebezpečnou.
Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením břízy rostoucí naproti domu čp. 1154.
Další případné kácení dřevin doporučuje řešit až v rámci rekonstrukce zeleně v této lokalitě, na
kterou bude v letošním roce zpracována projektová dokumentace.
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 5/4/0/1
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Komise ŽP
Předkládá:
• radě města návrh na poskytnutí výše příspěvků pro jednotlivé projekty v rámci Dotačního
programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“
Bere na vědomí:
• informaci o dopise pana xxxxxxxx adresovaném Komisi životního prostředí
Souhlasí:

•
•

s pokácením stromů v souvislosti s rekonstrukcí autobusových zastávek v Nádražní ulici, a to
jedné lípy, a případně dvou jírovců naproti domu čp. 943 a dvou zeravů u domu čp. čp. 816
s pokácením břízy bělokoré ve svahu v Sokolovské ulici naproti domu čp. 1154

Nesouhlasí:

•

s pokácením douglasky tisolisté u domu čp. 762 v ul. Čs. armády

V Milevsku dne: 13.03.2019

Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová, v. r.
tajemnice Komise životního prostředí

Mgr. Vlasta Machartová, v. r.
předsedkyně Komise životního prostředí

Příloha: Doporučení výše příspěvku pro jednotlivé projekty z programu „Práce s mládeží a ochrana přírody
2019“ včetně přehledu žádostí o poskytnutí dotace
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