
Zápis ze schůze komise ŽP ze dne 31. 1. 2023 

Přítomní: Sklenková, Balejová, Forejtová, Schneiderová, Flemr, Kvasnička. 

Omluvení: Vyhnálková, Kliner. 

1. Seznámení členů 

 

2. Debata o náplni a směrování komise 

 

 

3. Koncepce městské zeleně 

Bylo dojednáno, že koncepce veřejné zeleně bude momentálně hlavní prioritou komise. 

Důvodem tohoto rozhodnutí je (kromě potřeby koncepce městské zeleně jako takové) blížící 

se realizace výstavby a oprav komunikací „pod  Vrážkou a ČS armády“. Paní Balejová ve 

spolupráci s Kvasničkou vytvoří seznam komunikací, u kterých je realizovatelná výsadba 

stromů (problémy se sítěmi). Tento seznam bude předložen na příští schůzi komise 

4. Stav stromů na náměstí 

Komise v tomto bodě debatovala o stavu stromů na náměstí a také o projektu rekonstrukce 

náměstí. Výstupem je konstatování, že vzrostlé stromy na náměstí jsou u konce svého 

růstového optima a je potřeba se připravit na jejich obměnu, resp. uvažovat o zlepšení 

jejich stávajících stanovištích podmínek dle dokumentu, které pro město v roce 2019 

zpracoval Ing. David Hora a které je třeba provést co nejdříve, aby se jejich stav zlepšil a 

jejich životnost se prodloužila.  

  

 

5. Rekonstrukce hřbitova 

Zde jsme debatovali o tom, zda pokračovat v kácení starých tújí.  Výstupem je, že komise 

doporučuje pozastavit kácení do doby, než se nová výsadba dostatečně ujme a stabilizuje.  

6. Stav hlohů v ulici Na Stránce 

Byla projednávána informace, že všechny hlohy v ulici Na Stránce jsou napadeny houbou 

(důsledek dlouhého sucha). Chemické ošetření by bylo nákladné a výsledek je nejistý. V tuto 

chvíli musíme počkat, zda si stromy s houbou poradí a z jara obrazí. Výstupem je informace, 

že je tu riziko, že do budoucna hrozí, že město bude muset stromy pokácet a zasadit zde 

jiné. 

7. Sáčky na psí exkrementy 

Debatovali jsme o tom, zda je vhodnější na psí exkrementy používat papírové, či plastové 

sáčky. Bližší informace zajistí do příští schůze Kvasnička. 

8. Různé 

Zde uvádím střípky z debaty, které se nevztahují k žádnému z předchozích bodů.  



Debatovali jsme o tom, zda vysadit květinové záhony v ulici Švabinského, nebo zda zde 

nechat trávu. Výstupem je, že ne, protože údržba takovýchto záhonů je časově i finančně 

nákladná. Smysl by dávalo, pokud by se o takovouto výsadbu byli ochotni starat občané 

v místě.  

Dále v debatě zaznělo, že péče o vzrostlé stromy je finančně a časově náročná, a město by 

mělo s touto realitou pracovat v rámci přípravy nové výsadby i u údržby stávající zelně. 

Dále Kvasnička seznámil přítomné s nápadem sestavit komplexní dokument zabývající se 

detailně vodou v krajině. Dalším podnětem je zabývat se cestami v krajině, které jsou ve 

vlastnictví obce. Oběma podněty se budeme zabývat na některé z příštích schůzí. 

Také v debatě zaznělo, že je třeba monitorovat situaci kolem řeky kvůli poškození stromů 

okusem od bobrů. Je zde nebezpečí pádu poškozených stromů v místě velkého pohybu lidí a 

při přemnožení bobrů nám u řeky nemusí přežít žádné mladší stromy. 

Lze mechanicky ochránit vybrané stromy pletivem. Při kácení poškozených stromů je nechat 

ležet na místě? Potrava pro bobry- nějakou dobu nebudou hlodat jiné stromy. Kde se zeptat 

na nejrozumnější postup? 

 

 

Zapsal Kvasnička.     

 

 

 

 


