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Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 1/2017 

ze dne 11.01.2017 
 
Přítomni: Ing. Milan Skula – předseda komise pro životní prostředí 

Ing. Jaroslav Matička - člen komise pro životní prostředí 
MUDr. Jitka Kolářová – členka komise pro životní prostředí 
Jolana Planičková – členka komise pro životní prostředí  
Mgr. Olga Kottová – členka komise pro životní prostředí 
 
Ing. Vladimíra Váchová – tajemnice komise pro životní prostředí 

 
Omluveni: Jan Čáka - člen komise pro životní prostředí 

MVDr. Jiří Mareš - místopředseda komise pro životní prostředí 
Ing. Pavel Hons – člen komise pro životní prostředí 

 
Neomluveni:  - 
 
Hosté:   Ing. Ingrid Juklová – vedoucí odd. dopravy a veřejného pořádku OSM 
  Bc. Tereza Havlínová – referent odboru správy majetku 

Pavel Strnad – oblastní manažer společnosti Marius Pedersen a.s. 
  
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 1/2017 

2. Různé (modernizace sběrného dvora, plánovaná náhradní výsadba pro rok 
2017, seznam přehledu kácení roku 2016…) 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 1/2017 

Předseda komise pro životní prostředí seznámil přítomné členy komise s programem jednání 
č. 1/2017. Dále vyzval členy komise k hlasování o účasti hostů na jednání komise. 

Závěr:  
Komise pro životní prostředí schvaluje program jednání č. 1/2017 a souhlasí s účastí 
hostů na jednání komise. 

Hlasování: 
Pro: 5 - Ing. Skula, MUDr. Kolářová, Planičková, Ing. Matička, Mgr. Kottová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

2. Různé 

Ing. Skula upozornil na problematiku nového ceníku za odvoz komunálního odpadu 
v souvislosti s velkým negativním ohlasem od občanů města. Pan Strnad (Marius Pedersen) 
zdůvodnil důvod nutnosti změny cen z důvodu podmínek vyplývající ze smlouvy (tj. zvýšení 
cen o 1,15 %). A o zrušení vývozů 1x za 14 dní rozhodla Rada města usnesením 
č. 405/2016.  

Pan Strnad informoval i o předložení nového ceníku Radě města, ve kterém bude nově 
návrh nabídky nádoby o objemu 60 l. V takovém případě by pak byla vyplněna mezera 
v často poptávaném svozu 1x za 14 dní nádobu o objemu 120 l (dle návrhu by odpovídalo 
nově  - 1x za týden kontejner o objemu 60 l).  

V diskuzi proběhlo téma problematiky kontejnerových stání a případného monitorování, 
vzrůstajícího počtu pytlového svozu a dále o možnostech volby minimálního objemu nádoby 
na jednoho občana. 
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Dále pan Strnad informoval o změnách na sběrném dvoře, zejména vybudování podmínek 
pro zpracování papíru a skla. Hovořil i o plánech a případných termínech další realizace 
výstavby. 

 

Skula informoval pracovnici OSM Bc. Terezu Havlínovou o neformálních podnětech občanů 
k údržbě dřevin. Zejména v ul. Fügnerova, kde nízko zasahující větve kolidují s výškovým 
profilem autobusů MHD. Dále pak možnost odstranění suchých větví a/nebo zdr. řez/vazba 
v korunách stromů zasahujících nad tenisové kurty. Byl vznesen požadavek na prověření 
stavu. 

 

Na počátku roku 2017 byl předsedou KŽP vyžádán Seznam přehledu kácení roku 2016 
a plánované náhradní výsadby v roce 2017. Materiál předložila za OSM Bc. Tereza 
Havlínová. Proběhla diskuze o poměru počtu kácení dřevin a náhradní výsadby. 
Bc. Havlínová hovořila o problematice náhradní výsadby a to z hlediska druhů a lokality.  

V diskuzi byl rozporován především poměr mezi pokácenými a vysazenými stromy v r.2016. 

Komise vycházela z dat období 1.-3.kvartál 2016 ( 5ks vysazených dřevin) 

Bc. Tereza Havlínová uvedla počet 29 ks ( rozdíl byl vysvětlen a podklad doplněn 
dne 19.1.2017 o přehled za 4. Kvartál 2016; ověřeno předsedou KŽP). Počet vysazených 
jedinců souhlasí s počtem deklarovaným Bc. Havlínovou. Převážná část náhradní výsadby 
proběhla na podzim ( 4.kvartál), jednalo se o magnolie (P. Obrovce, Jimlínská), třešně 
(Jimlínská, SNP), hrušeň, dub. 

Tabelární přehled výsadby/kácení viz. Přílohy 

 
Zjištění : 
 

1. V roce 2016 bylo pokáceno celkem 46 ks stromů; vysazeno 29ks stromů. 
Zbytek výsadby dle předloženého přehledu tvořily keře a ostatní zeleň. 
 

2. Na rok 2017 je plánována výsadba 22ks stromů ( +další možné blíže neurčené 
množství). 

 
3. Na rok 2017 je plánováno kácení několika desítek dožitých topolů. 

 
4. Přibližný poměr výsadby : kácení  byl v uplynulém období asi  1 : 1,6  

 
5. Neexistuje systém ucelené koncepce pro plánování výsadby dřevin ve městě 

Louny. Výsadba není prováděna systematicky, není  plánována ve středně a 
dlouhodobém časovém horizontu (v případech , kde je to možné a účelné). 
Odpovědnost za probíhající výsadby závisí nyní pouze na jedné osobě, je omezená 
možnost proces ovlivnit, není možnost kontroly plnění, neexistuje harmonogram. 
 
 

 
Komise pro životní prostředí doporučuje ke zvážení 
Předběžný/přibližný (pracovní) návrh obsahu koncepce zde: 
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1. Příprava koncepce  - zohlednit např.  dle následujících parametrů 
 

 Volba typu výsadby 
a) náhradní výsadba 
b) nová výsadba  
c) obnova, dosadba 
d) zdravotní zásahy ( řez) 

 Volba taxonu ( vhodnost dřeviny –odolné, robustní, snášející městské prostředí) 

 Volba stanoviště (dle velikosti a tvaru koruny, kořenového systému, vzrůstu) 
Vytipování náhradních ploch pro výsadbu v případech, že nelze provést náhradní 
výsadbu na původním místě 

 Volba složení ( u skupin stromů, alejí, sídlišť atd.  vhodnost druhového složení) 
 
 

2. Vytvoření harmonogramu – na dané období ( 1 rok; 2 roky; 3 ….). V případech, kdy 
je lze předpokládat  masivnější zásahy do městské zeleně plánovat současně i 
časové úseky a termíny výsadby. Možnost rozdělení jednotlivých akcí na dílčí etapy. 
Lepší možnost delegování odpovědnosti na konkrétní osoby a konkrétní etapu. 
 

3. Kontrola plnění – možnost periodické kontroly plnění. Přehled ( např. 1x ročně) 
podávat prostřednictvím KŽP radě města report o provedených akcích a zásazích 
(kácení/výsadba), empiricky doložitelné, systémové. 
 
 

Závěr:  
Komise doporučuje RM zavést/vytvořit systém ucelené koncepce údržby, výsadby a 
obnovy dřevin ve městě Louny (pro delší časový úsek, s možností etapizace). 
Prioritně ( aktuálně) v reakci na odstraňování/kácení topolů v intravilánu a výhledově 
na akce, při nichž lze předpokládat masivní zásahy do městské zeleně, a to tak aby 
nedocházelo ke zvětšování diference mezi množstvím pokácených vs. vysazených 
dřevin. 

Komise dále doporučuje prověřit možnosti financování uvedeného návrhu 
prostřednictvím dotace ( např. z OPŽP apod.). Doporučení: zadat případnou realizaci 
externě odborné firmě, ze strany OSM supervize.  

 

Hlasování: 
Pro: 5 - Ing. Skula, MUDr. Kolářová, Planičková, Ing. Matička, Mgr. Kottová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Členové komise zvolili jako zástup za MVDr. Mareše, který je stálým ověřovatelem zápisu, 
pana Ing. Jaroslava Matičku. 

Hlasování: 
Pro: 5 - Ing. Skula, MUDr. Kolářová, Planičková, Ing. Matička, Mgr. Kottová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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Účast členů komise pro životní prostředí na jednáních 

    

Počet jednání ve 
volebním období* 17   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Milan Skula 17 0 0 

MVDr. Jiří Mareš 13 3 1 

Ing. Pavel Hons 16 1 0 

Ing. Jaroslav Matička 10 4 3 

MUDr. Jitka Kolářová  16 1 0 

Jan Čáka 5 7 5 

Jolana Planičková 16 1 0 

Mgr. Olga Kottová 10 1 0 

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 

Termín další schůzky komise pro životní prostředí byl předběžně stanoven na 08.02.2017. 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Milan Skula  předseda  11.01.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
Ověřovatel: Ing. Jaroslav 

Matička 
 Člen komise  11.01.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 

 
Přílohy: 
1. Náhradní výsadba v roce 2016 
2. Plánovaná náhradní výsadba v roce 2017 
3. Seznam Přehledu kácení v roce 2016 

 
 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady 
města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim 
zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 1/2017 projednala Rada města Loun 
na své 51. schůzi dne 20.02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
Usnesení č. 60/2017  
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 1/2017 a č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady města Loun č. 1/2017 ze dne 11.01.2017 

Zapsala: Ing. Vladimíra Váchová  tajemnice   11.01.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
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2) s c h v a l u j e  
návrhy Komise pro životní prostředí RM uvedené v zápise z jednání KŽP č. 1/2017 ze dne 
11. ledna 2017 takto: 
a) vytvoření systému ucelené koncepce údržby, výsadby a obnovy dřevin ve městě Louny  
b) prověření možnosti financování uvedeného návrhu prostřednictvím dotace (např. z OPŽP 
apod.), realizaci zadat externí odborné firmě, ze strany OSM supervize 
3) u k l á d á 
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení RM 
T: 31.12.2017 
4) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady města Loun č. 2/2017 ze dne 08.02.2017 
5) s c h v a l u j e  
návrhy Komise pro životní prostředí RM uvedené v zápise z jednání KŽP č. 2/2017 ze dne      
8. února.2017 takto: 
a)  poskytnutí individuální dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM: 

- Domu dětí a mládeže Postoloprty, příspěvková organizace, Postoloprty, Jiráskovo 
náměstí 490, IČ: 70698252 
na nákup materiálu pro praktickou část a odměn pro výherce soutěže „Ptáci kolem nás“ a 
osvětovou akci „Vítání ptačího zpěvu“ v celkové výši 10 000 Kč 
 

b)  neposkytnutí dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM Českému 
zahrádkářskému svazu, IČ: 00433578 vzhledem k tomu, že tato žádost nesplňuje 
podmínky pro poskytnutí dotace 

 
c)  realizaci pilotního projektu nákupu tašek na odnos separovaného odpadu z finančních 

prostředků komise pro životní prostředí RM ve výši 17.000 Kč 
6) u k l á  d á 
Ing. V á c h o v é , tajemnici komise pro ŽP, informovat Český zahrádkářský svaz, 
IČ: 00433578 o neposkytnutí dotace  
T: 15.03.2017 
7) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, předložit radě města veřejnoprávní smlouvu 
dle bodu 4 b) 
T: 31.03.2017 
8) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zabezpečit nákup a distribuci 8 kartonů resp. 
400 ks sad tašek na odnos separovaného odpadu 
T: 31.05.2017 
9) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, předat odboru životního prostředí podnět člena 
komise ohledně existence nelegální skládky na k.ú. směr Louny – Březno 
T: 31.03.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Čermák, Pehr, Bouda, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 

 


