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Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 5/2017 

ze dne 17.05.2017 
 
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 
Ing. Pavel Hons – člen komise pro životní prostředí 
Jolana Planičková – členka komise pro životní prostředí  
 
Ing. Vladimíra Váchová – tajemnice komise pro životní prostředí 

 
Omluveni: MVDr. Jiří Mareš - místopředseda komise pro životní prostředí 

Mgr. Olga Kottová – členka komise pro životní prostředí 
 
Neomluveni:  - 
 
Hosté:   Ing. Ingrid Juklová – vedoucí odd. dopravy a veřejného pořádku OSM 
  Bc. Tereza Havlínová – referent odboru správy majetku 

Petr Blahout - referent odboru správy majetku 
Daniel Nociar – projektant 
Ing. Jan Forejt – obchodní zástupce a projektový manažer společnosti safe 
trees, s.r.o. 
Richard Kamas – zástupce firmy GIS projekt 

  
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 5/2017 

2. Rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. K Velodromu, Louny  

3. Koncepce údržby, výsadby a obnovy stromů ve městě Louny 

4. Problematika akátů v ulici Javorová – Zahradní město 

5. Možnosti motivačních programů na třídění odpadů 

6. Různé (odstoupení člena komise, informace o nakládání s odpady – firma 
Zahradníček, odnosové tašky na separaci) 

 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 5/2017 

Předseda komise pro životní prostředí seznámil přítomné členy komise s programem jednání 
č. 5/2017. Dále vyzval členy komise k hlasování o účasti hostů na jednání komise. 

Závěr:  
Komise pro životní prostředí schvaluje program jednání č. 5/2017 a souhlasí s účastí 
hostů na jednání komise. 

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

2. Rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. K Velodromu, Louny 

KŽP byla požádána o projednání projektové dokumentace v rozpracovanosti na investiční 
akci č. 17/2017/Inv „PD-rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. 
K Velodromu“.  
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Projektová dokumentace řeší stavební úpravy části komunikace („sjezdu“) v ulici 
K Velodromu v místě napojení této ulice na silnici č. III/25013 (ul. Benátky) u inundačního 
mostu. Křižovatka má ve stávajícím stavu nedostatečné šířkové uspořádání. Auta jedoucí do 
ulice K Velodromu směrem od Dobroměřic (přes inundační most) mají nedostatečný prostor 
pro bezpečné odbočení. Při odbočování zasahují automobily do protisměrného pruhu 
z důvodu malého poloměru oblouku křižovatky a také z důvodu malé šířky jízdního pásu. 
Projektant navrhuje 2 varianty. 

VARIANTA č. 1 

V novém stavu navrhujeme rozšíření šířky komunikace v ulici K Velodromu tak, aby 
byl zajištěn průjezd v obou pruzích viz výkresová část-situace stavby. Rozšíření bude 
zajištěno zvětšením asfaltové plochy tak, aby nedocházelo k najíždění vozidel jedoucích 
směrem od Dobroměřic do protisměrného jízdního pruhu. Výškový rozdíl mezi stávajícím 
terénem a novou komunikací bude zajištěn vysvahováním terénu. Nový svah bude 
zasahovat do tří stávajících stromů, které bude nutné přesadit. Touto variantou nebude 
dotčena stávající cyklostezka. 

Dešťová voda bude svedena průběžně v podélném sklonu volně na terén. 

ODHADOVANÉ NÁKLADY NA REALIZACI:  450 000 Kč bez DPH 

VARIANTA č. 2 

V novém stavu navrhujeme rozšíření šířky komunikace v ulici K Velodromu tak, aby 
byl zajištěn průjezd v obou pruzích viz výkresová část-situace stavby. Rozšíření bude 
zajištěno zvětšením asfaltové plochy tak, aby nedocházelo k najíždění vozidel jedoucích 
směrem od Dobroměřic do protisměrného jízdního pruhu. Výškový rozdíl mezi stávajícím 
terénem a novou komunikací bude zajištěn nově vybudovanou opěrnou gabionovou zdí. 
Nová zeď bude zasahovat do jednoho stávajícího stromu, který bude nutné přesadit, 
avšak při realizaci je dost pravděpodobné, že stromy utrpí újmu, neboť jsou 
v manipulačním prostoru stavby. Touto variantou nebude dotčena stávající cyklostezka. 

U varianty s gabionovou zdí bude nutné osadit podél zdi betonové silniční obruby 
z důvodu zamezení vnikání dešťové vody do konstrukce opěrné zdi. Dešťová voda tak 
bude svedena na jedno místo, kde bude svedena volně na terén. 

ODHADOVANÉ NÁKLADY NA REALIZACI:   600 000 Kč bez DPH 

Dopravní komise výše uvedené projednala dne 03.05.2017 s následujícím závěrem: 

Členové DK vzali projektovou dokumentaci na vědomí s tím, že k realizaci doporučují 
variantu č. 1, výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a novou komunikací bude zajištěn 
vysvahováním terénu.    

Závěr: 

Komise pro životní prostředí preferuje také variantu č.1, současně doporučuje na 
závěr projektu provést náhradní výsadbu odpovídající charakteru dotčeného území. 

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

 

3. Koncepce údržby, výsadby a obnovy stromů ve městě Louny 

Na základě URM č. 60/2017/2, kterým RM schválila návrh KŽP a uložila OSM v termínu do 
31.12.2017 realizovat vytvoření systému ucelené koncepce údržby, výsadby a obnovy dřevin 
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ve městě Louny byl osloven Ing. Jan Švejkovský, zpracovatel PD „Revitalizace 
Masarykových sadů v Lounech“ za účelem zpracování orientačního návrhu koncepce zeleně 
pro město Louny. Tento návrh přikládá OSM v příloze k tomuto bodu. Dle návrhu je prvotně 
nutné provést inventarizaci dřevin na území města vč. pasportizace do vhodného programu 
GIS. Doporučený následný postup spočívá ve vytipování lokalit, kde bude proveden 
dendrologický posudek, na jehož základě je nutné postupovat a současně bude navržena 
náhrada za odstraněnou zeleň. V součinnosti se správcem systému MISYS, který je 
využíván Městským úřadem v Lounech, bude představen výsledek pasportizace ve 
zmíněném programu na jednání KŽP dne 17.05.2017.  
Jako vhodná lokalita pro demonstraci byla vybrána ulice Riegrova, kde proběhla v roce 2015 
rekonstrukce zeleně. Zeleň (dřeviny i travnaté plochy) byla následně zaměřena geodetickou 
firmou za účelem získání dotace a z tohoto důvodu byla vybrána jako nejvhodnější.  
V rámci zjišťování informací o zpracování koncepce zeleně byla telefonicky oslovena i okolní 
města (Most, Bílina, Litoměřice, Lovosice, Žatec), z jejichž sdělení vyplývá jasný výsledek a 
to takový, že pokud koncepci obnovy zeleně mají, je při obnově zeleně postupováno po 
částech, dle pasportizace a vytipování lokalit se zhoršeným zdravotním stavem zeleně.  

Dle odhadu se bude přibližně jednat o částku 3 milióny korun na celkové zpracování 
koncepce zeleně ve městě Louny. 

Na jednání byli přizvání Ing. Jan Forejt – obchodní zástupce a projektový manažer 
společnosti Safe trees, s.r.o. a p. Richard Kamas – zástupce firmy GIS projekt za účelem 
prezentace možného způsobu zpracování pasportizace veřejné zeleně.  

 

Zjištění komise :  

Během jednání komise bylo zjištěno, že vhodným nástrojem pro pasportizaci zeleně je 
databáze poskytovaná na bezplatném webovém portále „Stromy pod kontrolou“ 
https://www.stromypodkontrolou.cz/. Dále bylo zjištěno a ověřeno, že město Louny již 
registraci a přístup má vytvořen (v r. 2011), přičemž ovšem není aktuálně používán 
(nejsou známy přístupové údaje). 

Na základě tohoto zjištění požádal předseda KŽP přítomného Ing. Forejta o znovu 
zpřístupnění účtu (už.jméno+heslo) pro Bc. Terezu Havlínovou (ref. OSM), což bylo 
provedeno na místě. Dále bylo zjištěno, že ve městě Louny je v současnosti cca 11 tis. kusů 
stromů (mimo městských částí Brloh a Nečichy). Z toho je v databázi (z minulosti) již 
evidováno 754 ks dřevin na čtrnácti plochách. Jde např. o lokality Na Valích, Štefánikova, 
Fügnerova, Palackého, U Matky Boží…atd. Náhled uživatelského rozhraní je pro ilustraci 
přiložen (Příloha: ST_náhled mapy). Každá evidovaná dřevina poskytuje informaci o osmi 
atributech (číslo v ploše, taxon, průměr kmene, výška, fyz. stáří, technologie ošetření, 
perspektiva, počet doprovodných organismů). 

Komise doporučuje doplnit také údaj o abiotických faktorech prostředí. 

Členové komise byli informováni o dalších možnostech využití databáze, např. vytvoření 
tiskových sestav, formulářů apod. Vesměs pro zvýšení efektivity v administrativě. 

Konzultovány byly také možnosti dalšího postupu při aktualizaci dat.  

Závěr: 

KŽP byla seznámena s možnostmi efektivního provedení pasportizace městské 
zeleně. Byla provedena opětovná aktivace přístupových údajů na portále 
„stromypodkontrolou“. Aktuálně je naeditováno 754 stromů (zadáváno v roce 211). 

KŽP doporučuje RM zahájit aktualizaci stávajících dat (754). V první fázi 
prostřednictvím OSM oslovit správce portálu (společnost Safe trees; Ing. Jan Forejt) a 
provést nezávaznou poptávku s žádostí o nacenění aktualizace stávajících dat, sdělení 

https://www.stromypodkontrolou.cz/
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tech. podmínek realizace atd. Současně KŽP doporučuje umístit odkaz pro přístup na 
uvedený portál na webové stránky města Louny, sloužící pro náhled veřejnosti (bez 
možnosti editace). Na základě obdržených informací následně postupovat. 

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

 

4. Problematika akátů v ulici Javorová – Zahradní město 

Odbor správy majetku Vás tímto informuje o stížnosti pana Luboše Marka, bytem Javorová 
2809. Pan Marek upozornil na nevyhovující stav akátů v ulici Javorová v Lounech a žádá 
slíbenou výměnu stromů nebo provedení radikálního řezu. 
Na základě zjištění, že se touto problematikou zabývala Komise pro životní prostředí již 
v roce 2014 na svém 4. jednání dne 03.09.2014 se závěrem postupného vyměňování 
usychajících akátů za kulovité javory. Podmínkou pro výměnu stromů bylo doručení souhlasu 
všech dotčených obyvatel domů v blízkosti dřevin. Tato podmínka nebyla ze strany obyvatel 
splněna a došlo jen k výměně 1 kusu suchého akátu za kulovitý javor. Zápis z jednání KŽP 
č. 4/2014 ze dne 03.09.2014 v příloze č.1. 
Dne 08.03.2017 bylo provedeno místní šetření za účasti zástupce firmy Sadové úpravy 
Honka, s.r.o, panem Oldřichem Honkou. Na základě jeho doporučení bylo zadáno 
vypracování dendrologického posudku na 6 kusů akátů a 1 kusu javoru. Jakýkoliv zásah do 
dřevin nebyl doporučen z důvodu křehkosti akátů a plýtvání finančních prostředků na tato 
opatření vynaložená. 
Dendrologický posudek přiložen v příloze č. 2 
Závěr DP : 
Původní akáty mají zcela zničené kořeny, jedná se o nevydařenou výsadbu – buď špatný 
materiál, nebo půda, možná i nevhodně zvolená dřevina. Mají silně poškozené kořeny - dělá 
se jim tzv. zduření, praská jim kůra a kmeny a lámou se větve. Poslední dva dosazené 
stromy to zřejmě čeká, navíc poslední strom čelí atakům sousedů – řez 

Na základě dendrologického zhodnocení dřevin by mělo dojít k úplnému odstranění 6 kusů 
akátů a provedení náhradní výsadby kulovitých javorů. 

 

Členové komise se během diskuze neshodli na jednoznačném způsobu řešení.  

KŽP projevila zájem o provedení místního šetření a bude se tomuto věnovat na dalším 
jednání. 

 

Závěr: 
Komise se jednoznačně nepřiklání ke stanovisku OSM tj. odstranění a náhradní 
výsadba v uvedené lokalitě. Tento bod bude řešen po provedení místního šetření 
členem komise (Ing. Hons) na příštím jednání komise. 

 
Hlasování o stanovisku předkladatele: 
Pro: 2 - Ing. Skula, MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 3 – Planičková, Ing. Hons, Ing. Matička  

Po tomto bodě odešel Ing. Hons. 
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5. Možnosti motivačních programů na třídění odpadů 

Ing. Skula informoval o produktu ISNO IT jako o nástroji pomáhajícím obcím a svozovým 
firmám realizovat efektivní a adresné třídění odpadů a současně snižujícím náklady na 
odpadové hospodářství a produkci směsného komunálního odpadu. Základem je motivační a 
evidenční systém MESOH na portálu https://www.mojeodpadky.cz/. 

Podstatou inteligentního systému nakládání s odpady je evidence obsloužených nádob. Díky 
technologiím čárových kódů se snadno získají informace o tom kdo, jaký objem a jakých 
odpadů odevzdal. 

Tento způsob řízení odpadového hospodářství je v souladu s podporovaným trendem MŽP. 
Ministerstvo životního prostředí se zaměřuje na přístup  "Plať podle toho, kolik (netříděného 
domovního) odpadu vyhodíš" (PAYT). Motivační systém si klade za cíl snížit produkci 
komunálního odpadu a tím i náklady na obecní odpadové hospodářství, což je aktuální 
v souvislosti s omezením skládkování po r. 2024 a také v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství města Louny (jeden ze stanovených cílů). 

Členové komise souhlasí s navázáním kontaktu a získáním podrobných informací od 
uvedené společnosti. Získané informace o uvedeném systému (vstupní náklady, provozní 
náklady, ekonomie, technické požadavky a další data) budou komisí zpracována a 
předložena jako konkrétní návrh RM (termín : 11/2017). 

 

6. Různé (odstoupení člena komise, informace o nakládání s odpady – firma 
Zahradníček, odnosové tašky na separaci) 

Ing. Skula informoval členy o odstoupení člena komise – J. Čáky. Dále byla komise 
informována o dalším postupu v nákupu odnosových tašek.  

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

Hlasování: 
Pro: 4 - Ing. Skula, MUDr. Kolářová, Planičková, Ing. Matička 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

Účast členů komise pro životní prostředí na jednáních 

    

Počet jednání ve 
volebním období* 21   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Milan Skula 21 0 0 

MVDr. Jiří Mareš 16 4 1 

Ing. Pavel Hons 20 1 0 

Ing. Jaroslav Matička 14 4 3 

MUDr. Jitka Kolářová  20 1 0 

Jolana Planičková 19 1 1 

Mgr. Olga Kottová 12 3 0 

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 
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Termín další schůzky komise pro životní prostředí byl předběžně stanoven na 14.06.2017. 
 
Schválil: Ing. Milan Skula  předseda  17.05.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 
Ověřovatel: 

 
Ing. Jaroslav 

Matička 

  
člen komise 

  
17.05.2017 

  

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 

 

Přílohy: 
1. ST_náhled mapy. 
 
 

 
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. 5/2017 projednala Rada města Loun 
na své 58. schůzi dne 26.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 206/2017  
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 5/2017 a č. 6/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 5/2017 ze dne 17.05.2017 
2) s c h v a l u j e  
rozšíření vozovky u inundačního mostu variantou č.1 a doporučení provést na závěr projektu 
náhradní výsadbu 
3) d o p o r u č u j e  
zahájit aktualizaci stávajících dat z hlediska pasportizace městské zeleně, provést 
nezávaznou poptávku na nacenění aktualizace stávajících dat a umístit odkaz na portál 
„stromypodkontrolou“ na stránky města Louny 
4) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, provést nezávaznou poptávku na nacenění 
aktualizace stávajících dat 
T: 17.07.2017 
5) r e v o k u j e  
usnesení č. 60/2017/2 
6) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 6/2017 ze dne 14.06.2017 
7) d o p o r u č u j e  
přemístění kontejnerového stání z lokality v ulici Vladislavova do ulice Sv.Čecha 
8) d o p o r u č u j e  
odstranění 4 ks akátů v ulici Javorová v nejbližším nadcházejícím vegetačním období                     
a provést náhradní výsadbu 

Zapsala: Ing. Vladimíra Váchová  tajemnice   17.05.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
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9) d o p o r u č u j e  
provést kontrolu nakládání s odpady u podnikatelských subjektů působící v lokalitě Lounské 
tůně 
10) u k l á d á  
Ing. N o v á k o v é, zástupci vedoucí odboru ŽP, zajistit kontrolu u subjektů nacházející            
v této lokalitě a předložit výsledky komisi pro životní prostředí RM 
T: 13.09.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
 

 
 
 
 

 


