Zápis z 11. jednání komise životního prostředí ze dne 30.11.2020.
Jednání proběhlo korespondenčně prostřednictvím e-mailů, případně telefonicky.
Zúčastnění členové:
Nezúčastnění členové:
Tajemník komise:
Pověřený člen rady:

Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Jiří Duroň, Mgr. Petr Kafka, Vladislav Kmoch,
Richard Kosinka, Tomáš Matyska, Ing. Jan Staněk
Adam Čepelka, Petr Pacák, Pavel Plíštil, Antonín Šlechta
Štěpán Křeček
Jiří Regner

Pozvánka a podklady pro jednání komise byly odeslány e-maily členům komise dne 13.11.2020 a dne 20.11.2020.
1. Zahájení a program jednání komise.
Jednání komise proběhlo v termínu od 13.11.2020 do 30.11.2020 prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky.
Usnášeníschopnost nelze posoudit.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a program jednání komise.
Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise.
Záměr na ořezání městských dřevin.
Záměr na úpravu veřejného prostranství po částečném odstranění dřevin v ulici Budovatelská.
Různé.

2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise.
Předchozí jednání komise životního prostředí proběhlo 30.9.2020.
3. Záměr na ořezání městských dřevin.
Záměr na ořez větví jedné břízy a jedné třešně rostoucí na městském pozemku parc. č. 826/1 v katastrálním území Lhota za
Červeným Kostelcem. Jedná se o záměr k ořezu větví a korun dřevin rostoucích v blízkosti komunikace vedoucí od Lhoty
(závod Pro Charity) směrem k rybníku Balaton. Záměr je předkládám z podnětu manželů Miloslavy a Vítězslava Markových,
ze dne 10.11.2020. Důvody k ořezání větví jsou popsány v žádosti manželů Markových. Záměrem skácení uvedených dřevin
se komise zabývala již třikrát, a to 5.3.2018, 8.4.2019 a 30.9.2020. Dřeviny nebyly posouzeny v rámci Komplexního
posouzení dřevin na území města (www.stromypodkontrolou.cz) a nejsou ani součástí pasportu zeleně města.
Pracovní skupina zde nemění svá stanoviska z předešlých jednání. Komise životního prostředí navrhuje úpravu dřevin řešit
v rámci úprav místní komunikace.
4. Záměr na úpravu veřejného prostranství po částečném odstranění dřevin v ulici Budovatelská.
Komise životního prostředí se zabývala záměrem na úpravu veřejného prostranství v ulici Budovatelská ve Lhotě za
Červeným Kostelcem po částečném odstranění dřevin. Jedná se o prostor, kde v současné době roste pěkná lípa. Jedná se
o městský pozemek parc. č. 126/27 v katastrálním území Lhota za Červeným Kostelcem a sousední soukromý pozemek
parc. č. 126/9 v katastrálním území Lhota za Červeným Kostelcem. Komise se dřevinami na uvedené lokalitě zabývala
v minulosti i nedávné době několikrát. Návrh na vhodnou úpravu tohoto prostoru vznesl dne 2.11.2020 pan Zdeněk Beran,
který bydlí nedaleko, prostřednictví paní Ing. Škodová.
V této věci komise životního prostředí doporučuje navrhnout následující:
Ve spolupráci s městským zahradníkem panem Duroněm navrhnout panu Beranovi, zda by byl ochotný se o předmětné
místo starat, tj. např. zajišťovat pravidelnou údržbu travního porostu; byl zde i návrh pro realizaci květinového záhonu či
výsadbu nižších okrasných keřů původních geografických druhů. Pan Duroň přislíbil pomoc v této věci. Komise zde
nedoporučuje provádět terénní úpravy kvůli ochraně kořenového systému lípy.
5. Různé.
Komise životního prostředí byla informována, že ke dni 1.11.2020 paní Ing. Škodová rezignovala na funkci předsedkyně
komise. Po dohodě s panem Regnerem paní Ing. Škodová bude i nadále zastávat funkci předsedkyně komise do doby, než
RM jmenuje nového předsedu komise životního prostředí. Vhodné kandidáty osloví pan Regner. Paní Ing. Škodová potom i
nadále bude členem komise životního prostředí.
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční po jmenování nového předsedy komise, v případě potřeby i dříve.
Zapsal dne 1.12.2020 Štěpán Křeček, tajemník komise
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise

