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Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2020 
 
 

Komise životního prostředí (dále jen „KŽP“), která je poradním orgánem Rady města Milevska, 
projednává otázky týkající se zeleně a životního prostředí města. 
KŽP v roce 2020 pracovala ve složení: Mgr. Vlasta Machartová, Jaroslav Kolář, Jan Kozák, Dana 
Řezáčová, František Hejhal, Milan Branžovský a Mgr. Karolína Mitísková. 
Během roku se uskutečnilo celkem 5 zasedání KŽP, a to v termínech: 06.02., 27.02., 20.05., 25.06. a 
07.10. 
 
 
V průběhu jednání KŽP řešila následující:  
 

• rezignace pana Petra Hladkého z komise ŽP 

• projednávala připravovaného projektu v Sokolovské ulici 

• zabývala se revitalizací aleje v Nádražní ulici 

• připomínkovala stav městské zeleně 

• zabývala se podněty občanů ke kácení dřevin a úpravě keřů 

• vytipovala místa vhodná k dalšímu osázení zelení a k náhradním výsadbám 

• zabývala se žádostmi o dotaci z vyhlášeného Dotačního programu „Práce s mládeží a 
ochrana přírody 2020“ a předložila radě města stanovisko s doporučením výše příspěvku pro 
jednotlivé projekty 

• podílela se na zpracování projektů na výsadby zeleně v ul. J. A. Komenského a v Sokolovské 
ul. 

 
Při každém zasedání KŽP, kde se řešily podněty občanů na kácení zeleně, se uskutečnil výjezd do 
terénu, při kterém proběhlo několik šetření na základě podaných žádostí o kácení dřevin. 
Na základě podnětů občanů bylo kladné stanovisko ke kácení dřevin bylo vydáno v 3 případech, 
negativní stanovisko bylo vydáno ve 3 případech. 
Dalších 5 stromů bylo doporučeno ke kácení na základě návrhu tajemnice nebo samotných členů 
komise, přičemž drtivá většina stromů byla ve špatném zdravotním stavu.  
V rámci realizace projektu „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“, který proběhne v letech 2021 – 
2023 v Komenské ul., Sokolovské ul. a v Píseckém předměstí bylo rozhodnuto o pokácení 59 ks 
dřevin. Kácení proběhne postupně během zahájení přípravných prací, které jsou součástí samotné 
realizace revitalizace zeleně v řešených lokalitách. Tyto projekty jsou z velké části financován formou 
dotace. 

 

 

 

 

 
V Milevsku dne: 19.01.2021 
 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Vlasta Machartová 
předseda komise životního prostředí 
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