Zápis z 5. jednání Komise pro životní prostředí
konané dne 05. 02. 2020 od 15:30 do 17:30
v zasedací místnosti MěÚ, tř. Obránců míru 295, 438 01 Žatec
Seznam členů komise:
Petr JANDA
Ing. Martin KRUPKA, Ph.D.
Ing. Andrej GREŽO
Ing. Anna BURAŇOVÁ
Jaroslav HLADKÝ
Ing. Jaroslava VESELÁ
Mgr. Milan MILFAIT
Přítomni:
Petr JANDA, předseda komise
Ing. Martin KRUPKA, Ph.D.
Ing. Andrej GREŽO
Jaroslav HLADKÝ
Mgr. Milan MILFAIT
Omluveni: Ing. Anna BURAŇOVÁ, Ing. Jaroslava VESELÁ
Hosté: Ing. Marek Pataky, DiS. - ORM, Ing. Světlana Janegová Tököliová, Martina Mrázková
– OMHM, Jiří Dobruský – vedoucí ODSA

Usnášeníschopná:
ANO

Program jednání:
1. zahájení
2. projektové dokumentace k rekonstrukcím ulic Studentská a Svatopluka Čecha
k projednání a odsouhlasení komisí (jedná se o sporné případy – PD na jednání zajistí
ORM)
3. akce Ukliďme Česko – ukliďme společně Žatec (návrhy členů – lokality k úklidu)
4. informace k národnímu dotačnímu titulu na podporu DČOV pro občany města
různé a diskuze
1. Projednání programu 5. jednání Komise pro životní prostředí dne 05. 02. 2020
Přítomní členové vzali na vědomí a souhlasí s programem 5. jednání.
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2. Projektové dokumentace k rekonstrukcím ulic Studentská a Svatopluka Čecha
k projednání a odsouhlasení komisí.
a) PD k rekonstrukci ulice Studentská
- v rámci tohoto projektu došlo k interním protichůdným stanoviskům odboru
rozvoje města a odboru místního hospodářství a majetku, které se týkají místa
přechodu
pro chodce u základní umělecké školy, kde projektant navrhl nové veřejné
osvětlení s návrhem kácení dřeviny, se kterým však nesouhlasí odbor místního
hospodářství a majetku, a to z důvodu, že projektant nehledal takové technické
řešení, které by kácení nevyžadovalo.
- dle informace Ing. Patakyho, DiS. a p. Dobruského je v tomto místě přechod pro
chodce min. 10 let a navrhované řešení splňuje veškeré technické normy. Kácení
dřeviny je nezbytné i k dodržení rozhledových poměrů.
- Mgr. Milfait uvádí, že byl přímo na místě a že dle jeho názoru se projektant
nezabýval jiným technickým řešením, které nebude vyžadovat kácení dřeviny ani
na jedné straně ulice (např. umístěním delšího ramene, přichycením na budovu
ZUŠ apod.), současně, že by dřevina vadila v rozhledu.
- Ing. Krupka, Ph.D. navrhuje přemístění přechodu blíže ke křižovatce.
- Rozhledové poměry bohužel nebyly k dispozici pro předložení Komisi pro ŽP.
- Petr Janda upozorňuje na nezbytnost povolení ke kácení dřevin ze závažných
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin včetně uložení
přiměřené náhradní výsadby často dle kalkulačky sloužící k výpočtu hodnoty
dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé kácením a k následnému výpočtu
kompenzačních opatření podle metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích
mimo les, tj. že náhrada a péče za kácené dřeviny mohou finančně vyjít častokrát
dráž než úprava návrhu projektu. Dále upozornil na fakt, že v současné praxi se
města snaží zeleň v ulicích udržet a kácení je až poslední možností, nikoliv první.
Návrh usnesení:
Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Žatec pověřit odbor rozvoje města, aby
prověřil jiné technické řešení týkající se osvětlení přechodu pro chodce u ZUŠ v souladu
s legislativou, aby nebylo nutné kácení dřeviny ani na jedné straně ulice.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
b) PD k rekonstrukci ulice Svatopluka Čecha
- v rámci tohoto projektu došlo k interním protichůdným stanoviskům odboru
rozvoje města a odboru místního hospodářství a majetku, které se týkají
navržených míst pro přecházení (zejm. křižovatka ulic Svatopluka Čecha a
Jaroslava Vrchlického poblíž vily Marie, gymnázia a zemědělské školy) a sjezdu
v místě, kde se nenachází žádné výjezd ze soukromého pozemku/garáže (mezi č.p.
1191 a 1099) naproti areálu obchodní akademie a bazénu. Projektová dokumentace
počítá
s návrhem
míst
pro přecházení často přímo v místech stávajících vzrostlých dřevin. Stávající stav
nemá místa pro přecházení v uvedených částech.
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-

dle informace Ing. Patakyho, DiS. jsou navržená místa pro přecházení v souladu
s legislativou a navedou občany přecházet v nejbližším místě od křižovatky. Pokud
budou místa posunuta, hrozí že lidé budou vznášet dotazy na nevhodnost umístění
obdobně jako při rekonstrukci ulice Jaroslava Vrchlického.

Návrh usnesení:
Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Žatec pověřit odbor rozvoje města, aby
prověřil navržené technické řešení u míst pro přecházení v souladu s legislativou, aby nebylo
nutné kácet dřeviny. Příp. pokud jiné řešení nebude možné, navrhnout adekvátní kompenzační
opatření vč. následné péče a doplnit řádné zdůvodnění do projektové dokumentace.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
3. Akce Ukliďme Česko – ukliďme společně Žatec (návrhy členů – lokality k úklidu)
- s blížícím se termínem každoroční úklidové akce „Ukliďme Česko – ukliďme
společně Žatec“, která se v letošním roce bude konat 04. 04. 2020, je návrhy členů, hostů
jednání, které by v rámci úklidové akce mohli být vyčištěny.
- Ing. Grežo uvedl, že nejčastěji TSMŽ odklízí v lokalitě Perč, v nedávné době
projížděli i místa ve směru k novému sběrnému dvoru, kde se však hromadění odpadu
nepotvrzuje.
- Ing. Janegová Tököliová a Martina Mrázková z OMHM navrhly dvě lokality, a to
v parku Zeyerova a Denisovu ulici ve směru k hradbám jako pokračování loňského
ročníku.
- p. Hladký hovořil o neustálém rozfoukávání odpadků z parkoviště Kauflandu do okolí
s konstatováním, že výše uvedená akce není řešením tohoto problému.
- ostatní členové jinou lokalitu nenavrhly.
- pracovníky MěÚ budou prověřeny obě lokality z hlediska vlastnictví Města Žatec a
vybráno to, kde bude vlastníkem město.
4. Informace k národnímu dotačnímu titulu na podporu DČOV pro občany města
- Ing. Frýdová informovala o nové Výzvě č. 12/2019 určené pro obce, kde je cílem
získat finanční prostředky na realizaci soustav domovních čistíren odpadních vod
do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (dále je „EO“), a to v oblastech, kde není
výhledová možnost (ekonomická ani technologická) připojit nemovitosti k
centrální ČOV.
- V případě města Žatec by se zejména mohlo jednat o místní části, např. Trnovany,
Radíčeves, Milčeves, Záhoří v návaznosti na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
(dále jen „PRVKÚK“).
- podávání žádostí na Státní fond životního prostředí je v období od 02. 03. 2020 do
30. 06. 2021.
- obec musí takto řešit napojení min. 30 % z celkového počtu EO v rámci jednoho
území, dále je povinna zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení
projektu.
- další detailní podmínky dotační výzvy Komise pro ŽP neřešila.
Návrh usnesení:
Stránka 3 z 6

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Žatec pověřit odbor rozvoje města
k prověření podmínek Výzvy č. 12/2019 a posouzení, zda-li je tento dotační titul vhodný
pro místní části města Žatce.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
5. Různé
- jednotliví členové komise se dotazovali, proč chybí při zadávání veřejných
zakázek:
a) návrh ozelenění vč. popisu a harmonogramu pěstební péče (u těch zakázek, kde je
relevantní);
b) zasmluvněno ve smlouvě s budoucím dodavatelem i zajištění pěstební péče, a to
min. v délce 5-ti let (mj. prováděním řezů, výměny úvazů, odplevelování,
náhradou kusů, které se neuchytily, příp. i nákupem zavlažovacích vaků, které by
po skončení pěstební péče město převzalo do své správy, apod.);
c) prověření a využití opatření pro vsakování do zelených pásů (např. propustným
betonem, zatravňovacími pásy apod.).
Návrh usnesení:
Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Žatec pověřit odbor rozvoje města
k zapracování podmínek u relevantních veřejných zakázek návrh ozelenění vč. popisu a
harmonogramu pěstební péče, zasmluvnění pěstební péče s dodavatelem min. po dobu 5-ti let
a využití opatření pro vsakování srážkových vod tak, kde to podmínky umožní.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.

6. Diskuze
V rámci diskuze byl předložen emailový dotaz členky Komise, Ing. Veselé, cit.:
„Dovolte mi, abych Vás požádala o zprostředkování názoru na řešení zeleně
v rekonstruovaných ulicích města. Pokud tedy nelze prosadit kompletní výměnu všech stromů
za mladé. Vzhledem k tomu, že se zde nacházejí přestárlé stromy, navrhuji, zda by nebylo
možné (podle druhu stromu, ale např. lípy lze poměrně razantně) stromy omladit řezem a na
zbývající místa po nemocných starých vykácených stromech dosadit nové. V příloze posílám
foto takto ošetřené ulice, kde je vidět sice až po opadání listů, jak stromy obrostou a nemají
velké uschlé větve, které hrozí pádem. Po olistění se udělají krásné kulaté koruny. Zároveň je
zde vidět, jak auta mohou parkovat, tam kde je úzká šíře silnice, na zatravňovacích dlaždicích
mezi stromy.“
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Mgr. Milfait od obdobných opatřeních v podmínkách města Žatec zrazoval, a to
zejména z důvodů, že v Žatci nejsou takto ošetřované dřeviny od mladých jedinců,
v případě provedení řezu u dospělých jedinců mohou být velice rychle napadány
různými houbovými patogeny, lípy jsou na ořez navíc citlivé.
Ing. Frýdová navíc upozornila na neodborně provedené řezy, které mohou mít i za
následek poškození dřeviny, což je dle zákona o ochraně přírody a krajiny
sankcionováno.
v mnohých případech, kdy by došlo k razantnímu kácení, není vždy možné vysadit
nové dřeviny ve stejném či větším počtu, a to z důvodu ochranných pásem
jednotlivých inženýrských sítí, které neumožňují novou výsadbu.
dále udržet naživu nyní nově vysazovaný strom dá daleko větší úsilí (časové,
ekonomické) z hlediska údržby než již zapěstovaný, který v daném místě navíc
plní celou řadu funkcí (přírodní „klimatizaci“, čistič vzduchu, estetickou funkci,
úkryt a potravní nabídku pro hmyz a ptactvo atp.).
je vždy nezbytné v daném konkrétním případě zvážit všechny možnosti u
konkrétních dřevin, zda-li výsadbou nebude z hlediska řádného hospodáře pro
město;
případy na fotografiích jsou z ulic v Lounech, kde však každoročně vynakládají
pravidelné finanční prostředky na údržbu zeleně (např. na rok 2020 je předpoklad
14, 450 mil. Kč, oproti tomu Žatec má rozpočet na údržbu zeleně 6, 410 mil. Kč).

Podpis předsedy: …………………………………
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Zapsala: 11. 02. 2020 Ing. Kateřina Frýdová
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