Zápis z 6. jednání Komise pro životní prostředí
konané dne 29. 06. 2020 od 15:30 do 18:00
ve velké zasedací místnosti radnice, nám. Svobody 1, 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
Ing. Jaroslava VESELÁ
Mgr. Milan MILFAIT
Omluvena: Ing. Anna BURAŇOVÁ
Hosté: Ing. Kateřina Mazánková, MPA, Ing. Marek Pataky, DiS., MPA, Ing. Gabriela Becková
– ORM; Ing. Martina Donínová, MPA, Martina Mrázková – OMHM

Usnášeníschopná:
ANO

Program jednání:
1. zahájení
2. projednání zadání k zeleni pro připravovaný záměr „Revitalizace sídliště v ul.
Šafaříkova, Žatec“
3. studie revitalizace parků (zadání a postup prací) – představí zástupce ORM
4. prostor nad ulicí Stavbařů (pracovní název „Lipovka“) – zadání a postup prací představí
zástupce ORM
5. akce "zasaď si strom" – zjištěné informace ze strany OMHM
6. informace k realizacím květnatých luk na pozemcích města – OMHM
7. různé a diskuze
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1. Projednání programu 6. jednání Komise pro životní prostředí dne 29. 06. 2020
Přítomní členové vzali na vědomí a souhlasí s programem 6. jednání.
2. Projednání zadání k zeleni pro připravovaný záměr „Revitalizace sídliště v ul.
Šafaříkova, Žatec“ – záměr představil Ing. Pataky, DiS., MPA z ORM
na jednání komise členové aktivně navrhovali do zadání následující požadavky:
o vynechat ve výsadbách trnité keře, jedovaté druhy, alergenní či krátkověké
dřeviny;
o obruby vyspádovat do zelených ploch;
o zanechat sportovní hřiště (navrhnout technické úpravy, aby bylo např.
multifunkční);
o využít na vhodných místech propustné betony (např. na procházející chodníčky
v zeleni apod.);
o do podmínek s realizační firmou zahrnout udržitelnost min. 3-5 let s možností
využití např. bigbagů k zálivce;
o zadat sadovnické úpravy odbornému zahradnímu architektovi (aby byly i
dřeviny určeny dle stanoviště);
o využít dotační možnosti k realizaci uvedeného záměru;
o projekční návrh bude Komisi předložen na další jednání k odsouhlasení.

3. a 4. studie revitalizace parků vč. prostoru nad ulicí Stavbařů (pracovní název
„Lipovka“) – zadání a postup prací představila Ing. Becková, ORM
-

-

-

-

dotaz člena komise (p. Hladký) na náhradu pozemků k výstavbě individuální (rodinné
domy) či k výstavbě bytových domů v případě, že bude v navržené lokalitě „Lipovka“
realizován park – bez konkrétní odpovědi zástupce ORM
členové komise poukazovali na nezbytnost rozfázování revitalizací a požadovali
představení časového harmonogramu (projekčně, realizačně, provozně) – předána
informace, že v roce 2021 bude nejprve vypracována projektová dokumentace
pro lokalitu „BUFO“, dále pak pro park pod nemocnicí, park Zeyerova a Macerka.
dotaz člena komise na vydatnost vrtu (vč. měření) v lokalitě „Lipovka“ spojeného
s využitím tohoto zdroje vody ke zlepšení mikroklimatu (vodním prvkem) – informace
od zástupce ORM zněla, že průtok vody v kolektoru činí cca 24 – 36 m3/hod., což není
malé množství, které v současné době je svedeno do kanalizace a město za něj ještě
hradí náklady; předkládaný návrh revitalizace v části „Lipovka“ s využitím vody počítá
dotaz ze strany člena komise (Ing. Veselá) na propojení cest pro cyklisty
Komisi návrh zaujal, avšak jednotliví členové poukazovali bez detailnějšího
představení na vysokou finanční náročnost realizačních i provozních nákladů
(zejm. pokud se začne realizačně od „Lipovky“)

Návrh usnesení:
Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Žatec využití nejen v lokalitě Kamenného
vršku stávajících vodních zdrojů ke zlepšení mikroklimatu, a to v co nejkratším termínu.
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Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
Nad rámec programu byla představena studie k revitalizaci hradeb, ke kterému měli členové
řadu výhrad:
-

původní myšlenka ponechat korzo zcela chybí,
nejsou ve studii řešeny vodní poměry,
neřešena odpočinková místa pro kola a další,
jednomyslně vznesla komise nesouhlas s navrženými vyhlídkami,
v dalších fázích komise požaduje projekt předložit k posouzení.

Návrh usnesení:
Komise pro životní prostředí nesouhlasí s navrženými vyhlídkami v podobě kovových
konstrukcí, které jsou zaříznuté do hradeb.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.

Ad IV. akce "zasaď si strom" – zjištěné informace představila paní Mrázková, OMHM
- v době jednání komise stále nebyl vytipován vhodný pozemek k výsadbám, v průběhu
letních měsíců pozemky OMHM našlo – nejsou však v majetku města (záměr bude
v průběhu roku předložen radě města – týká se cca 7 m pruhu pozemků p. č. 542/32 a
542/33 v k.ú. Žatec).
Ad V. informace k realizacím květnatých luk na pozemcích města – OMHM
- vytipováno několik lokalit: pod Nákladní ulicí, Svatováclavská, pozemek pod Lidlem,
pozemek u Stop Shopu a Kauflandu, kruhový objezd u kostela
- vložen hydrogel, komise byla seznámena s vybranými osevními typy
- byly dotazy na dobu a způsob přípravy pozemků, výsadeb a výsevu – jednotliví členové
řešili, že mohlo být vysazeno v jarních měsících, OMHM a Mgr. Milfait hovořili o tom,
že vhodnější pro konkrétní místa byl až červen - dle telefonické konzultace, což ale zase
neodpovídá doporučení v předaném návodu, komisi nezbývá než konstatovat, že akce
nebyla zcela zvládnutá a nelze se divit reakcím veřejnosti,
- pro další omezení konfliktních situací a i nedorozumění z důvodů neinformovanosti,
doporučuje komise v případě takový a podobných záměrů, aby byly umístěny informace
přímo k výsadbám květnatých luk a informování občanů (před realizací postačí dočasné,
následně je vhodné umístit trvalou informaci o smyslu akce).
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Ad VI. různé a diskuze
Členové se dotazovali na průběh realizace odpočinkového místa u domova
pro seniory v Písečné ulici, na základě informace, že dosud není záměr realizován, navrhli
usnesení k hlasování komise ve znění:
Žádáme Radu města Žatce, aby uložila odboru rozvoje města v co nejkratším termínu
dokončení odpočinkového místa u domova pro seniory v Písečné ulici.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení:
Komise pro životní prostředí doporučuje Radě města Žatec urychleně dokončit projektovou
přípravu a realizaci odpočinkové zahrady pro DPS, a to jako prioritu v rámci celého projektu
řešení parkových úprav v Žatci.
Na závěr se předseda komise dotázal, zda má ještě některý z členů nějaké podněty, připomínky,
návrhy nebo dotazy a po negativních odpovědích bylo jednání ukončeno.

Podpis předsedy: …………………………………

Zapsala: 24. 08. 2020 Ing. Kateřina Frýdová
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