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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  16                dne 14.07.2020                           OŽP162001R 

 

 

 

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

Milevska 

 

 

Důvodová zpráva 

Odbor životního prostředí předkládá Radě města Milevska návrh Komise životního 

prostředí ohledně kácení zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města. Jedná se o 

stromy, které mají být pokáceny v rámci projektů revitalizace zeleně, na něž bude 

podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 

2014 – 2020“. V případě, že město bude v žádosti o podporu úspěšné, musí být projekty 

zrealizovány do konce roku 2023. Případná dotace činí 85 % z uznatelných nákladů, a 

to včetně tříleté následné údržby.  

 

    

Výpis z jednání komise:  

Projednání kácení dřevin v souvislosti s podáním žádosti o dotaci z OPŽP 

Dalším bodem jednání KŽP je odsouhlasení kácení dřevin v souvislosti s podáním žádosti o 

poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ na 

revitalizaci zeleně v Milevsku. Nezbytným podkladem pro podání žádosti je mimo jiné i 

pravomocné rozhodnutí o povolení kácení dřevin v rámci projektu. Žádost o poskytnutí 

podpory bude podána na projekty ve třech lokalitách, a to na sídlišti Písecké předměstí, části 

ulice J. A. Komenského a části ulice Sokolovská.  

V rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně na sídlišti Písecké předměstí – Milevsko“ je 

navrhováno k pokácení celkem 17 dřevin, a to 2 ks lip, 6 ks vrb, 1 ks břízy, 3 ks smrků, 2 ks 

borovice (kleč), 1 ks cypřišku, 1 ks modřínu a 1 ks jedle. Pokácené dřeviny budou nahrazeny 

výsadbou 63 ks nových stromů, a to 57 ks listnáčů a 6 ks jehličnanů. 

V rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně v ulici Komenského – Milevsko“ je navrhováno 

k pokácení 14 ks dřevin, z toho 9 ks cypřišků, 2 ks smrků, 1 ks jedle, 1 ks borovice a 1 ks třešně. 

Vysazeno pak zde bude 42 ks nových dřevin, a to 38 listnáčů a 4 jehličnany. 

V rámci projektu „Revitalizace doprovodné zeleně v ulici Sokolovská – Milevsko“ je 

navrhováno ke kácení 28 ks dřevin, a to 3 ks dubů, 1 ks břízy a 24 ks smrků. V případě smrků 

se jedná o velmi zahuštěnou nekoncepční výsadbu dřevin, částečně zrealizovanou samotnými 

obyvateli přilehlých domů. Nově je zde navrhováno vysazení 21 ks listnáčů. 

Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením výše uvedených dřevin 

v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu OPŽP na 

realizaci regeneraci zeleně v Milevsku. S pokácením dřevin však souhlasí pouze za 

předpokladu nové výsadby dle zpracovaných projektů.  
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Pokácení dřevin v souvislosti se stavbou parkoviště 

Posledním bodem zasedání, kterým se komise zabývala, bylo projednání pokácení dřevin v souvislosti se 

stavbou parkoviště v ulici J. A. Komenského u domu č. p. 1127.  Dle původního plánu měla být kvůli stavbě 

pokácena pouze jedna dřevina, a to mirabelka, ostatní dřeviny zde měly zůstat zachovány. Po zahájení stavby 

však bylo zjištěno, že stavba parkoviště zasáhne i do bezprostřední blízkosti lípy malolisté. Při výkopových 

pracích zde byly odstraněny kořeny v takovém rozsahu, že ponechání stromu na místě by bylo značně rizikové, 

komise proto doporučila lípu pokácet a místo ní vysadit strom nový. Komise dále doporučila pokácení jedné 

borovice lesní rostoucí za plotem v areálu domu kultury. Předmětná borovice se značně naklání směrem 

k budoucímu parkovišti a je zde vysoká pravděpodobnost, že by strom mohl při silnějším větru spadnout a 

poškodit tak zaparkovaná auta.   

Závěr: Komise životního prostředí doporučuje pokácení lípy malolisté a borovice lesní 

v souvislosti se stavbou parkoviště v ulici J. A. Komenského u domu č. p. 1127.        

___________________________________________________________________ 

  

Zpracovala: Ing. Hana Hadrbolcová, 07.07.2020  


