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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  04                dne 18.02.2019                               OŽP041901R 

 

 

Jednací řád Komise životního prostředí RMM 

Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2018 

Plán činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2019 

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

Milevska 

 

 

Důvodová zpráva 

• Odbor životního prostředí předkládá Radě města Milevska ke schválení Jednací řád 

Komise životního prostředí RMM.  

• V souladu s jednacím řádem Komise životního prostředí je Radě města Milevska 

předkládána Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMM za rok 2018 a Plán 

činnosti Komise životního prostředí RMM na rok 2019. 

• Odbor životního prostředí dále předkládá Radě města Milevska návrh Komise 

životního prostředí ohledně kácení zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města. 

Jedná se o stromy, jejichž stav byl na podnět občanů města posouzen na 1. zasedání 

KŽP dne 31.01.2019. 

 

Návrh na pokácení smrku stříbrného u zimního stadionu (SPOS) 

Tajemnice KŽP předložila podnět jednatele SPOS o pokácení smrku stříbrného u 

zimního stadionu (před restaurací Sport). Žadatel navrhuje, že místo smrku na místo 

vysadí jinou, esteticky hodnotnější dřevinu.  

Komise životního prostředí žádost projednala a konstatovala, že se jedná o dřevinu 

v dobré zdravotní kondici, která na svém místě plní svoji funkci, zatím bez vlivu na 

stabilitu, z estetického hlediska posoudila stav smrku také jako uspokojivý. Navrhuje 

však strom sledovat a po dosažení určité výšky z bezpečnostních důvodů (mělký 

kořenový systém smrků) strom pokácet.   

Závěr: Komise životního prostředí v současné době s pokácením smrku 

stříbrného nesouhlasí, do budoucna ho však vidí jako vhodného kandidáta na 

vánoční strom. Navrhuje proto za dva až tři roky návrh znovu projednat a po 

vyhodnocení případně doporučit k pokácení.  

 

Návrh na ořez (pokácení) dvou bříz v areálu MŠ Sluníčko 

Tajemnice komise předložila podnět ředitelky MŠ Sluníčko na ořez, případně 

pokácení dvou proschlých bříz v areálu MŠ Sluníčko. Komise žádost projednala a 

konstatovala následující: v jednom případě jde o statného jedince, který však již 

vykazuje značné známky stárnutí, obsahuje velké množství suchých větví, v kmeni 

stromu se nacházejí četné dutiny, jde o neperspektivního jedince do budoucnosti. Ve 

druhém případě se jedná o mladší strom, který se poměrně nízko rozdvojuje na dvě 

kosterní větve s tlakovým větvením. I u druhé břízy se vyskytují suché větve, i když 

v menším množství než u první. Břízy velice špatně snášejí jakýkoliv řez, březové 

dřevo velmi rychle podléhá hnilobě a snadno se láme, proto komise s ohledem na 
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umístění stromů v zahradě mateřské školy, kde je velký pohyb dětí, doporučuje obě 

břízy pokácet.  

Závěr: Komise životního prostředí doporučuje obě břízy v areálu MŠ Sluníčko 

pokácet a vysadit v místě stromy vhodnější (např. lípu, jírovec pleťový). 

 

Návrh na pokácení řady náletů v Blanické ulici naproti Penny Marketu  

Tajemnice komise předložila členům komise podnět xxxxxx na pokácení náletů 

navazujících na stromořadí bříz v Blanické ulici. Jedná se řadu náletových dřevin, 

povětšinou vrb o obvodu do 80 cm, několik stromů tuto hranici překračuje. Náletové 

dřeviny na pozemku ve vlastnictví města přímo navazují na porost ve vlastnictví právě 

xxxxxx. Zde se jedná taktéž o náletové dřeviny, na něž bylo již v loňském roce vydáno 

povolení k jejich pokácení. Komise životního prostředí žádost projednala a 

konstatovala, že se jedná o dřeviny nevelké estetické hodnoty, které však zde plní svou 

ekologickou funkci a souhlasí s pokácením pouze za předpokladu, že na místo budou 

co nejdříve po pokácení vysazeny nové, vhodnější dřeviny, které budou korespondovat 

s výsadbou u areálu autobaterií. 

Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením náletů v Blanické ulici 

za předpokladu vhodné náhradní výsadby, která bude následovat co nejdříve po 

pokácení dřevin.  

 

Návrh na pokácení lípy v parčíku mezi ulicemi Masarykova a Za Krejcárkem 

Tajemnice komise předložila členům komise návrh na pokácení lípy rostoucí v parčíku 

vedoucího od Hvězdy do ulice Za Krejcárkem. Jedná se o lípu ve špatném zdravotním 

stavu, s prasklým tlakovým větvením, silně prosychající, na svém stanovišti 

neperspektivní a nebezpečnou. Komise návrh projednala a s pokácením lípy souhlasí.    

Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením lípy v parčíku mezi 

ulicemi Masarykova a Za Krejcárkem a doporučuje místo ní vysadit jeden až dva 

jírovce.  

    

Podnět na pokácení staré jabloně u domu čp. 824 v ul. Za Krejcárkem 

Tajemnice komise předložila členům komise žádost jednoho z vlastníků domu č. p. 

824 o pokácení jabloně rostoucí na okraji pozemku parc. č. 1595/31. Jedná se o již 

přestárlou jabloň, která svými větvemi jednak brání průjezdu majitelů domu ke svým 

sklepům za domem, navíc další větve zasahují do elektrického vedení. Komise 

konstatovala, že se jedná o již neperspektivního jedince vysazeného na nevhodném 

místě a s pokácením tudíž souhlasí.  

Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením jabloně u domu č. p. 824 

v ul. Za Krejcárkem. 

 

Návrhy členů komise 

• Paní Řezáčová navrhla posunout začátek jednání Komise životního prostředí o 

hodinu, tj. na 14,30 hod. 

• Pan Kolář navrhl pokácení silně proschlé břízy ve stromořadí v Blanické ulici. 

• V rámci plánované úpravy křižovatky u Alberta komise doporučuje pokácení 

lípy, která se nachází v bezprostřední blízkosti silnice, u břízy doporučuje 

prozatím pouze odstranění největší větve směřující nad komunikaci.   

 

________________________________________________________________________ 

  

Zpracoval: Ing. Hana Hadrbolcová 

       Mgr. Vlasta Machartová 

  


