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Zápis číslo 5/2020 

ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska  
_________________________________________________________________________ 
 
termín jednání:           07.10.2020   od 14,30 do 16,30 hodin 

místo jednání: zasedací místnost Sažinova, následně terénní šetření 
 
 
Přítomni:      
za komisi ŽP:    Jaroslav Kolář 

Milan Branžovský 
    Dana Řezáčová 
    Jan Kozák 
    František Hejhal     
    Mgr. Karolína Mitísková 
Omluveni:   Mgr. Vlasta Machartová 
Za OŽP:   Ing. Hana Hadrbolcová 
   Ing. Ludmila Komárková 
   Bc. Marta Bardová 
Hosté:   Ing. Petra Pichová 
   Ing. Tereza Rašková 
   Jaroslav Mácha 
       
 
 
Program:  
 

1. Představení budoucí pracovnice na úseku zeleně 
2. Projednání rekonstrukce aleje v Nádražní ulici – výběr druhů dřevin 
3. Seznámení s dalšími projekty na úseku zeleně 
4. Kácení dřevin na pozemcích města  

 
 
Jednání: 
 
 
1. Představení budoucí pracovnice na úseku zeleně 
Tajemnice KŽP představila členům komise budoucí pracovnici na úseku zeleně Ing. Terezu 
Raškovou, která nastoupí na odbor životního prostředí v listopadu letošního roku a nahradí ve své 
funkci Ing. Hanu Hadrbolcovou.  
 
 
2. Projednání nových výsadeb v Nádražní ulici 
Komise se již po několikáté zabývala výběrem dřevin, které mají být vysazeny v Nádražní ulici 
náhradou za pokácené lípy. Přizvaná Ing. Petra Pichová, která připravuje projekt na výsadby 
v Nádražní ulici, seznámila členy komise se svým návrhem. Do části ulice od Tyršova náměstí po 
křižovatku s ul. Št. Dvořáka navrhuje s ohledem na blízkost rodinných domů vysadit jeřáb muk, který 
se vyznačuje užší korunou i nižší vzrůstností. Ve zbývající části ulice Ing. Pichová navrhuje vysadit 
lípu stříbřitou. Lípy všeobecně jsou značně citlivé na působení posypových solí, proto již v minulosti 
někteří členové komise nebyli lípě nakloněni a navrhovali vysazení platanu, který je sice u nás 
nepůvodním druhem, ale městské prostředí včetně zasolení zvládá všeobecně lépe. Ing. Pichová 
připustila, že platan je obecně proti stresovým faktorům ve městě odolnější, upozornila ovšem na 
skutečnost, že může být silným alergenem a dalším rizikem je, že může svými kořeny poškozovat 
podpovrchové konstrukce. Po dlouhé diskusi bylo přistoupeno k hlasování, při kterém bylo rozhodnuto 
o vysazení lípy stříbřité – Tilia tomentosa „Brabant“. Ta je sice k zasolení citlivá, avšak relativně dobře 
snáší vysoké letní teploty a přísušky a v případě kvalitně připravené půdy před výsadbou a zajištění 
dostatečné zálivky a provzdušnění půdy zejména v prvních letech po výsadbě je zde předpoklad 
dobrého růstu a perspektivy.   
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Závěr 1: Komise životního prostředí doporučuje od Tyršova náměstí po křižovatku s ul. Št. 
Dvořáka vysadit jeřáb muk. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 
Závěr 2:  
Komise životního prostředí doporučuje od ulice Št. Dvořáka směrem k vlakovému nádraží 
vysadit lípu stříbřitou. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 7/4/3/0 (Mgr. Machartová se k hlasování připojila telefonicky) 
 
 
 
3. Seznámení s dalšími projekty na úseku zeleně 
Tajemnice KŽP seznámila členy komise s novými projekty na výsadbu zeleně, které jsou připraveny 
k realizaci v budoucím období. Jedná se o následující výsadby:  
- před domem čp. 912 -913 a před domem 889 – 903 v ul. J. A. Komenského 
- u budovy České spořitelny na náměstí E. Beneše – projekt představila přítomná autorka Ing. 

Petra Pichová 
- z boku budovy MěÚ Sažinova – projekt představila přítomná autorka Ing. Tereza Rašková 

 
 
 
4. Kácení a úprava dřevin ve vlastnictví města 

 
Podnět na pokácení modřínu u domu čp. 859 – 862 v ul. B. Němcové 
Tajemnice KŽP předložila členům komise podnět na pokácení modřínu před domem čp. 859 -862 v ul. 
B. Němcové. Jedná se o strom ve špatném zdravotním stavu, silně prosychající, který se nachází nad 
lavičkami, padající suché větve ohrožují místní obyvatele. Komise podnět projednala, zkonstatovala, 
že se jedná o neperspektivní strom a pokácení modřínu doporučila.  
Závěr: Komise životního prostředí doporučuje pokácet modřín opadavý rostoucí před domem 
čp. 859 -862 v ul. B. Němcové.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  6/6/0/0  
 
 
Podnět na pokácení, případně razantní ořez vrby jívy na Píseckém předměstí  
Tajemnice KŽP předložila členům komise podnět pana xxxxxx na pokácení, případně výrazné ořezání 
keře rostoucího v blízkosti jeho zahrady u domu čp. 1228. Jako důvod k razantnímu zásahu žadatel 
uvádí, že keř považuje za přerostlý a stíní stromům a keřům na jeho zahradě. Komise žádost 
projednala a zkonstatovala, že se jedná o vrbu jívu rostoucí cca 5 metrů od žadatelovy zahrady, jde o 
dřevinu ve výborném zdravotním stavu, která byla vyhodnocena jako perspektivní. Vzhledem k 
dostatečné vzdálenosti od plotu nepovažují členové komise případné stínění keře za opodstatněný 
důvod k pokácení nebo výraznému zkrácení dřeviny.  
Závěr: Komise životního prostředí nesouhlasí s pokácením ani výrazným ořezem vrby jívy 
rostoucí na Píseckém předměstí.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  6/6/0/0  
 
 
Podnět na pokácení stromu v souvislosti s vánoční výzdobou na náměstí E. Beneše 
Dále se komise zabývala výběrem stromu, který bude pokácen v souvislosti s vánoční výzdobou na náměstí E. Beneše. 
Tajemnice KŽP předložila členům komise návrh na smrk stříbrný u zimního stadionu  
O pokácení smrku stříbrného požádal již v předloňském roce jednatel společnosti SPOS z důvodu začínajícího 
prosychání koruny. Tehdy komise pokácení stromu ještě nedoporučila s tím, že se žádostí bude zabývat opětovně 
později. V současné době zkonstatovala, že prosychání koruny dále postupuje a perspektiva stromu je tedy snížena.  
Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením smrku stříbrného za předpokladu, že 
v místě bude vysazen strom nový.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  6/6/0/0  
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Komise ŽP 
 

 
Doporučuje: 

• v souvislosti s rekonstrukcí zeleně v Nádražní ulici vysázet lípu stříbřitou a javor muk 

• pokácet modřín opadavý rostoucí před domem čp. 859-862 v ul. B. Němcové 

• pokácet smrk stříbrný, který bude použit jako vánoční strom na náměstí E. Beneše 
 

Nesouhlasí: 

• S pokácením ani výrazným ořezem vrby jívy na Píseckém předměstí 
 

V Milevsku dne: 13.10.2020 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová     
tajemnice Komise životního prostředí     
  
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Kolář 
místopředseda Komise životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:  
 
Členové KŽP:  

1. Mgr. Vlasta Machartová, Komenského 1133, 399 01 Milevsko 
2. Jan Kozák, Pod Zvíkovcem 1517, 399 01 Milevsko 
3. Milan Branžovský, E. Destinové 1090, 399 01 Milevsko 
4. Dana Řezáčová, Jarlochova 876, 399 01 Milevsko 
5. František Hejhal, Nádražní 708, 399 01 Milevsko 
6. Jaroslav Kolář, Úzká 335, 399 01 Milevsko 
7. Mgr. Karolína Mitísková, Št. Dvořáka 1388, 399 01 Milevsko 

 
 

Ostatní: 
8. Sekretariát 
9. Bc. Marta Bardová 
10. Ing. Jaroslav Mácha 
11. k založení do spisu 

 


