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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  07                dne 25.03.2019                               OŽP071903R 

 

 

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, jejichž stav byl na podnět občanů města posouzen na 2. zasedání KŽP dne 

11.03.2019. 

Informace o plánované rekonstrukci chodníku v Nádražní ulici s dopadem na 

městskou zeleň 

Tajemnice komise životního prostředí seznámila členy Komise životního prostředí o 

plánované rekonstrukci chodníků v Nádražní a Sažinově ulici, při které mají být 

upraveny stávající autobusové zastávky. V rámci těchto prací bude muset dojít 

k pokácení některých dřevin, a to dvou zeravů před domem čp. 816 (zátopák) a 

minimálně jedné lípy naproti věžáku. V tomto prostoru bude úpravou zastávky také 

zcela jistě zasaženo do kořenového systému dvou jírovců a je otázkou, zda by z důvodu 

bezpečnosti nebylo vhodnější pokácet i tyto jírovce. V souvislosti s úpravou chodníků 

vyvstala dále otázka, zda rekonstrukce chodníků nevratně nepoškodí vzrostlé lípy 

vysazené v zeleném pásu v Nádražní ulici. V řadě případů se jedná o stromy ve 

zhoršeném zdravotním stavu a je otázkou, zda by takový zásah nepoškodil kořenovou 

soustavu stromů natolik, že by se následně staly nebezpečnými. Odbor životního 

prostředí v této souvislosti již objednal dendrologa z Agentury ochrany přírody a 

krajiny, aby situaci posoudil a navrhl řešení. V případě, že by dendrolog shledal jako 

vhodnější stromy pokácet, navrhuje Komise životního prostředí případně vykácené 

stromy nahradit stromy novými, vhodnějšími do městského prostředí s úzkým profilem. 

Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením dřevin v souvislosti 

s rozšířením zastávek v Nádražní ulici, a to jedné lípy, dvou zeravů a případně 

dvou jírovců. Dále souhlasí s posouzením lipové aleje v Nádražní ulici v souvislosti 

s rekonstrukcí chodníků dendrologem.  V případě vykácení aleje však 

bezpodmínečně trvá na následném osázení vhodnými dřevinami.  

Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  5/5/0/0  

 

         Podnět na pokácení bříz ve svahu v Sokolovské ulici 

Pan místostarosta předložil členům komise podnět obyvatel řadových domů 

v Sokolovské ulici k pokácení čtyř bříz rostoucích ve svahu pod těmito domy. Zdejší 

obyvatelé si opakovaně stěžují na břízy jako na silné alergeny, které je svým pylem 

značně obtěžují. Komise životního prostředí v minulosti již podobné podněty v této 

lokalitě řešila, naposledy na nátlak tamějších obyvatel bylo povoleno pokácení šesti 

bříz. Členové komise již odmítají pokácení dalších bříz, které v lokalitě plní řadu funkcí, 

kromě estetického hlediska slouží mimo jiné jako významný prachový a hlukový filtr. 

Komise nakonec odsouhlasila pokácení jedné břízy, která roste na horním okraji svahu, 

protože v příštím roce se zde plánuje vybudování veřejného osvětlení a výkopovými 
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pracemi by došlo k takovému narušení kořenové soustavy, že by se bříza mohla stát 

nebezpečnou.  

Závěr: Komise životního prostředí souhlasí s pokácením břízy rostoucí naproti 

domu čp. 1154. Další případné kácení dřevin doporučuje řešit až v rámci 

rekonstrukce zeleně v této lokalitě, na kterou bude v letošním roce zpracována 

projektová dokumentace.   

 Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  5/4/0/1  

 

Podnět na pokácení douglasky u domu čp. 762 v ul. Čs. armády 

Tajemnice komise životního prostředí předložila členům komise podnět pana xxxxxxxx 

na pokácení douglasky tisolisté rostoucí v těsné blízkosti domu čp. 762 v ul. 

Čs. armády. Z douglasky byla již v minulosti odlomená špička a žadatel se obává, aby 

se při případném velkém větru, které se v poslední době vyskytují, strom nevyvrátil a 

nespadl na dům. Komise tento podnět řešila již v minulosti, a s pokácením stromu 

nesouhlasila. Douglaska má sice ulomenou špičku, ale jinak nejeví žádné známky 

onemocnění. Douglasky obecně vývraty netrpí, vyznačují se hlubokým kůlovým dobře 

ukotveným kořenem, vyvrácení stromu považuje komise za nepravděpodobné. 

Závěr: Komise životního prostředí na svém nesouhlasném stanovisku trvá. 

Souhlasí maximálně s ořezem jedné nebo dvou spodních větví, které zasahují 

směrem k domu.  

Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  5/5/0/0  

________________________________________________________________________ 

  

Zpracovala: Ing. Hana Hadrbolcová, 13.03.2019 

  

 

 


