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Zápis číslo 1/2021 

ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska  
________________________________________________________________________________ 
 
 
termín jednání:           datum 21. 01. 2021 čas 14:30 

místo jednání: zasedací místnost MěÚ Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko, dále terénní 
šetření     

 
 
Přítomni:      
za komisi ŽP:    Mgr. Vlasta Machartová    

Milan Branžovský 
    Jaroslav Kolář 
    Jan Kozák 
    Dana Řezáčová 
    František Hejhal 
Omluveni:   Karolína Mitísková 
 
Za OŽP:   Bc. Marta Bardová 
   Ing. Tereza Rašková 
  Ing. Ludmila Komárková 
Hosté:   Michal Horek (místostarosta) 
 
Program:  
 

1. Schválení zprávy o činnosti KŽP za rok 2020 a plánu činnosti KŽP na rok 2021 
2. Informace o plánovaných investičních akcí s dopadem na městskou zeleň 
3. Změna investičních akcí od předpokladu z roku 2020 
4. Změna financování dotačního programu Práce s mládeží a ochrana přírody 
5. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města 
6. Podnět na úpravu zeleně na pozemcích města 
7. Návrhy a připomínky členů komise 

 
Jednání: 
 

1. Schválení zprávy o činnosti KŽP za rok 2020 a plánu činnosti KŽP na rok 2021 
Úvodem jednání přítomní členové komise projednali zprávu o činnosti komise za rok 2020 a plán činnosti 
na rok letošní. Žádné připomínky k návrhům nebyly vzneseny a byly tedy komisí schváleny. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 
 

 
2. Informace o plánovaných investičních akcí s dopadem na městskou zeleň 

• Informace o rekonstrukci v Nádražní ulici: Tajemnice společně s panem místostarostou 
Michalem Horkem a Bc. Martou Bardovou vedoucí odboru životního prostředí informovali o stavu 
plánované výsadby. Členové komise byli seznámeni s aktuálním stavem realizace podle PD, 
kterou vypracovala Ing. Pichová. S výsadbou stromů je počítáno na jaro tohoto roku. 

• Informace o pokračování realizace Záhonů u spořitelny „Muzejní zahrada“: Tajemnice 
informovala o plánovaném pokračování v realizaci okrasných záhonů za budovou České 
spořitelny. Součástí realizace bude výběr a nákup mobiliáře. 

• Revitalizace sídelní zeleně v ulici Komenského – Milevsko: Tajemnice společně s vedoucí 
odboru životního prostředí informovaly členy komise o stavu dotace, která tvoří velkou část 
finanční podpory pro realizaci rozsáhlého projektu „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“. 
Mezi revitalizované plochy patří ulice Komenského, Písecké předměstí a Sokolovská ulice. 
Vzhledem ke skutečnosti, že realizace všech tří projektu probíhá každý v jednom ze tří 
kalendářních roků (2021 – 2023) je odbor životního prostředí nucen zajistit podklady pro 
vyhlášení výběrového řízení co nejdříve. Proto bude první realizace, „Revitalizace sídelní zeleně 
v ulici Komenského“, financována z rozpočtu města a dotace bude vyplacena až po předání 
stavby vybranou firmou. Autorský dozorem byla pověřena paní Ing. Žaludová, která zpracovala 
PD pro podání žádosti o dotační titul. 
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• Studie Tyršův park: Tajemnice informovala o záměru zadat studii, která se zaměří na celkové 
řešení Tyršova parku. Součástí studie by byl dendrologický posudek, který by zhodnotil celkový 
stav stromů nacházejících se parku. 

• Komenského ul. bytový dům č. 899–903, 912–913 – obnova zeleně: Tajemnice předložila 
osazovací plán na obnovu zeleně, který byl navržen paní Ing. Žaludovou pro tuto část ulice. 
Osazovací plán svou druhovou skladbou reaguje na revitalizace zeleně v Komenského ulici, 
která bude realizována tento rok. V dané lokalitě se již několikrát řešila stížnost od místních 
obyvatel bytových domů a výsadbou dojde k odstranění starších výsadeb a k celkové úpravě 
lokality. 

• Záhon u hřbitova – nová hřbitovní zeď: Na podzim minulého roku byla upravena část západní zdi 
milevského kláštera. Úpravou terénu kolem zdi vznikl svažitý násep, který je nutno osázet. 
Tajemnice KŽP představila jednoduchý záměr osázení svahu z domácích druhů dřevin, a tím 
zpevnění svahu. Záhon se nachází na periferii města a je tedy vhodné udržet ploše přírodní 
charakter navazující na okolí. 

• Obnova záhonu u městského úřadu Milevsko – ulice Sažinova: Tajemnice seznámila členy 
komise s PD na osázení okrasného záhonu z boku budovy MěÚ v Sažinově ulici, která by mohla 
být realizována na podzim tohoto roku. 

 
3. Změna v investičních akcích od předpokladu z roku 2020 

Tajemnice informovala změnách v investičních akcích na základě nepřiznání dotace ohledně dětského 
hřiště u 1. základní školy. Dále byla z rozpočtu vyškrtnuta realizace Husova náměstí, která měla být 
součástí projektů „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“. 
 

4. Změna financování dotačního programu Práce s mládeží a ochrana přírody 
Dále tajemnice informovala o změně, ke které došlo vlivem pandemie, a to o snížení poskytované dotace 
z rozpočtu města ze 110 na 80 tisíc Kč pro dotační program Práce s mládeží a ochrana přírody. Důvodem 
změny je neposkytnutí dotace základním a odborným školám.  
 

5. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města  

• Podnět na pokácení 1 smrku (bez špičky) v ul. Emy Destinové 
Členové komise posoudili žádost a zohlednili situaci, která umístěním vzrostlého smrku v blízkosti budovy 
vzniká.  Komise bere na vědomí přiloženou fotodokumentaci. 
Závěr: Komise se během terénního šetření v příštím jednání rozhodne o dalších krocích. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 
 

• Podnět na pokácení 3 líp a 1 smrku u Bytového družstvo ČS. Armády 728 
Komisi byla předložena žádost, ve které bytové družstvo podalo žádost o pokácení stromů lemujících 
veřejnou komunikaci. Jako důvod žádosti zde zmiňuje zamezení přístupu světla do budovy. V bytech je 
dle žádosti nájemníku zima a tma. Komise vyhodnotila, že předmětné Lípy srdčité se nacházejí kmenem 
více jak 8 metrů od hranice budovy.  Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a tvoří esteticky významný 
prvek. Zmíněná zeleň plní také ekologickou a hygienickou funkci, významně pomáhá k zachycení 
prachových částic. Během letních měsíců pomáhá zeleň snižovat teplotu ve svém okolí. Stromy dále 
opticky oddělují veřejnou komunikaci a začleňují budovu do prostoru.  Bez zeleně v zastavěném území 
dochází ke vzniku městských tepelných ostrovů, které se projevují vysokými teplotami. Tyto Lípy jsou 
součástí doprovodné zeleně podél komunikace, která byla v minulosti doplňována. 
Komise žádost posoudila a odstranění 3 lip srdčitých a 1 smrku omorika považuje za nevhodné a 
s kácením nesouhlasí. 

Závěr: Komise nesouhlasí z pokácení stromů. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a plní 

funkci doprovodné zeleně. 
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 

 

• Podnět na pokácení dřevin u SVJ 794 v Milevsku ul. P. Bezruče 
  Výčet dřevin: 2 ks Douglasek, 2 ks Túje, Jabloň, Švestka 
 Komise posoudila předloženou žádost a rozhodla se během příštího jednání sejít přímo u řešeného 

území. Vzhledem k velikosti zásahu do okolí domu se komise rozhodne  
 Závěr: Komise rozhodne během místního šetření. 

Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 
 

6. Podnět na úpravu zeleně na území města 

• Magnolie v Libušině ulici Müllerová (Šimáková, Fialová) 
Tajemnice přijala žádost o ořez Magnolie u DPS v Libušině ulici. Odbor životního prostředí 

opakovaně přijal žádost na úpravu keře. Komise posoudila žádost již v minulých letech. Komise posoudila 
keř jako esteticky hodnotný díky svému přírodnímu vzhledu. Komise vzala v úvahu skutečnost, že keř je 
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poměrně choulostivý k hlubšímu řezu. Provedením řezu může dojít k nenávratnému poškození. Šípek 
vyskytující se v blízkosti keře bude odstraněn. 

 Závěr: Vzhledem k choulostivosti a estetičnosti keře k řezu komise žádost zamítla.    
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se): 6/6/0/0 

 

7. Návrhy a připomínky členů komise 

• Tajemnice informovala o suchém stromu v blízkosti Suchanova rybníku. Strom již nevykazuje 
známky života. 

• Předsedkyně komise informovala o výskytu Křídlatky u Suchanova rybníku a v Kostelecké ulici. 
Křídlatka je invazivní druh a je nutné provést ochranná opatření a zamezení dalšího rozšíření. 
Jakmile bude příznivé počasí proběhne terénní šetření a budou provedeny další kroky. 

 
 Komise ŽP 
  

 
Schvaluje:  

• zprávu o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2020 

• plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2021 
 
 bere na vědomí informace:  

• o plánovaných akcích s dopadem na městskou zeleň 
 

doporučuje: 

• ochranné opatření a sledování výskytu Křídlatky 

• pokácení suchého stromu u Suchanova rybníku 
  
      nesouhlasí: 

• s pokácením 3 Lip srdčitých a 1 Smrku omorika v ulici ČS. Armády 
 

 
 
 

 
 

V Milevsku dne: 27.01.2021 
 
 
 
Zapsala: Ing. Tereza Rašková, v.r.             Mgr. Vlasta Machartová, v.r. 
tajemnice Komise životního prostředí          předsedkyně Komise životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
Obdrží:  

1. Členové KŽP 
2. Ing. Jaroslav Mácha 
3. Sekretariát 
4. Bc. Marta Bardová, vedoucí OŽP 
5. K založení do spisu 

 
 
 
 
Přílohy:  
1. Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2020 
2. Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2021 

 
 
 


