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Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 6/2017 

ze dne 14.06.2017 
 
Přítomni: Ing. Milan Skula – předseda komise pro životní prostředí 

MVDr. Jiří Mareš - místopředseda 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: Mgr. Olga Kottová – členka komise pro životní prostředí 
 
Neomluveni:  - 
 
Hosté:   Ing. Ingrid Juklová – vedoucí odd. dopravy a veřejného pořádku OSM 
   
  
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 6/2017 

2. Žádost o změnu stanoviště nádob na třídění odpadů  

3. Metodika kontrol v oblasti odpadového hospodářství 

4. Problematika akátů v ulici Javorová – Zahradní město 

5. Různé  

 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 6/2017 

Předseda komise pro životní prostředí seznámil přítomné členy komise s programem jednání 
č. 6/2017. Dále vyzval členy komise k hlasování o účasti hostů na jednání komise. 

Závěr:  
Komise pro životní prostředí schvaluje program jednání č. 6/2017 a souhlasí s účastí 
hostů na jednání komise. 

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

Po hlasování přišla MUDr. Kolářová. 

2. Žádost o změnu stanoviště nádob na třídění odpadů 

Dne 21.05.2017 obdržel odbor správy majetku email od pana Vernera (příloha č. 1), 
ve kterém žádá o změnu stanoviště nádob na třídění odpadů.  Jako důvod uvádí nedávný 
požár a související vzniklou škodu na domě,  neestetické a nehygienické umístění v blízkosti 
domů. Navrhuje přemístění kontejnerového stání naproti 3. ZŠ v ul. St. K. Neumanna 
(cca 200 m od původního místa). 

Navrhované místo v ul. St. K. Neumanna není možné využít, neboť pozemek p.č. 1628/9 
v k.ú. Louny je v soukromém vlastnictví. Tento pozemek byl prodán vč. zádlažby a oplocení 
bývalého kontejnerového stání z důvodu snížení nákladů města. 
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V minulosti (před r.2014) bylo původní stanoviště kontejnerů v ulici Svatopluka Čecha 
(naproti Truhlářství). Na základě stížností vlastníka nedaleké nemovitosti (p. Chochola) bylo 
stanoviště přemístěno cca o 100 m na západní okraj Vladislavovy ulice (kde se nachází 
dosud). V KŽP bylo uvedené stanoviště opět řešeno dne 03.09.2014 na základě podnětu 
obyvatel ul. Vladislavova, z důvodu stížností na neustálé odkládání komunálního a 
objemného odpadu okolo kontejnerů. Komise tehdy nedoporučila přemístění kontejnerového 
stání.   

Závěr: 

Komise projednala obsah bodu, variantu přemístění do ulice St.K. Neumanna zcela 
zavrhla. V následující diskuzi byly navrhnuty 3 varianty řešení – ponechání na 
současném stanovišti, přemístění v ulici Vladislavova k cestě za Pragovkou, přesun 
do ulice Sv. Čecha (na místo, kde v minulosti bylo kontejnerové stání).  

 
Hlasování: 
Varianta 1: ponechání na původním stanovišti 
Pro: 0   
Proti: 0 
Zdržel se: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Ing. Matička, MUDr. Kolářová, Planičková, MVDr. Mareš 

 
Varianta 2: přesun k cestě za Pragovkou 
Pro: 0   
Proti: 0 
Zdržel se: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Ing. Matička, MUDr. Kolářová, Planičková, MVDr. Mareš 

Varianta 3: přesun do ulice Sv. Čecha  
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Ing. Matička, MUDr. Kolářová, Planičková, MVDr. Mareš 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Komise navrhuje přemístění kontejnerového stání do ulice Sv. Čecha (v minulosti se 
zde kontejnerové stání nacházelo, je zde vybudována zpevněná plocha ohraničená 
obrubníky). V úvahu byla vzata především snaha o bezpečnost umístění, ochranu 
zdraví, života a majetku občanů.  

 

3. Metodika kontrol v oblasti odpadového hospodářství 

Dle usnesení Rady města č. 134/2017 ze dne 24.04.2017 bylo Ing. Novákové, zástupci 
vedoucí odboru ŽP, uloženo zajištění zpracování postupu provádění kontrol nakládání 
s odpady fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob odborem ŽP a 
předložení tohoto postupu komisi pro životní prostředí RM.  

Závěr: 

KŽP bere předloženou informaci na vědomí. 

 

4. Problematika akátů v ulici Javorová – Zahradní město 

Na 5. jednání KŽP dne 17.05.2017 předložil odbor správy majetku stížnost pana Luboše 
Marka, bytem Javorová 2809. Pan Marek upozornil na nevyhovující stav akátů v ulici 
Javorová v Lounech a žádal slíbenou výměnu stromů nebo provedení radikálního řezu. 
Touto problematikou se 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 
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obyvatel domů v blízkosti dřevin. Tato podmínka nebyla ze strany obyvatel splněna a došlo 
jen k výměně 1 kusu suchého akátu za kulovitý javor.  
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. 
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 OSM navrhl úplné odstranění 6 kusů akátů a 
provedení náhradní výsadby kulovitými javory. KŽP na svém jednání dne 17.05.2017 
nepřijala žádný závěr s tím, že bude provedeno členy komise místní šetření a věc bude 
projednána na dalším jednání. 

Ing. Matička informoval o místním šetření, které zahrnovalo všechny informace o aktuálním 
stavu dřevin. Především silné poškození kmenů, různé úrovně defoliace a dále poukázal na 
stav dřevní hmoty postižené hnilobou, kterou názorně předvedl na vzorku předloženém 
členům KŽP. Výsledky místního šetření plně korespondují s výsledky formulovanými v DP. 
Dle názoru ing. Matičky je stav všech jedinců způsoben nevhodným stanovištěm 
s nedostatkem vody spolu s nevhodnou volbou taxonu. 

Závěr: 

Ing. Hons a Ing. Matička přednesli výsledky vlastního místního šetření, které 
korespondují s výsledky dendrologického posudku. KŽP doporučuje provést prioritně 
odstranění 4 ks akátů v nejhorším zdravotním stavu a to v nejbližším nadcházejícím 
období vegetačního klidu. Další jedince dle uvážení a jejich zdr. stavu ve výhledu 
přibližně do 2let. KŽP doporučuje jednoznačně provést náhradní výsadbu v ulici 
Javorová. Při volbě vhodných dřevin by měl být kladen zvýšený důraz na charakter 
výsušného stanoviště! 
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Ing. Matička, MUDr. Kolářová, Planičková, MVDr. Mareš 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
 

5. Různé 

Ing. Skula seznámil komisi se stavem ŽP v okolí tůně. Zejména bylo zmíněno nevhodné 
nakládání s odpady v zařízení právnické osoby zde podnikající. Byla předložena 
fotodokumentace. Jedná se především o provoz zařízení, kde jsou prokazatelně 
shromažďovány SKO ( karton, igelitové folie, kabely, izolace, pneumatiky), a další materiál 
(písek) bez řádného zajištění. Zjevně dochází i k úpravě odpadů ( odizolovávání kabelů za 
účelem získání barevných kovů). 

Komise doporučuje RM prostřednictví OŽP provést kontrolu nakládání s odpady 
u podnikatelských subjektů působících v lokalitě Lounské tůně. 

Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Ing. Matička, MUDr. Kolářová, Planičková, MVDr. Mareš 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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MUDr. Kolářová vznesla dotaz na případnou odpovědnost za nedostatečnou údržbu zeleně 
v některých lokalitách Loun. Ing. Juklová jí informovala o rozdělení údržby uvedených lokalit 
mezi smluvní partnery města (TSML, s.r.o a Zahradníček, s.r.o) a odkázala jí na referentku 
OSM MÚ Louny Bc. Terezu Havlínovou, která s uvedenými společnostmi problematiku 
údržby městské zeleně řeší. 

Členové komise byli informováni o stavu objednávky odnosových tašek na separaci pro 
občany. V rámci dostupnosti zboží a s ohledem na přidělené finanční prostředky se 
přistoupilo k alternativnímu nákupu tj. k objednání u jiné společnosti, z finančních prostředků 
bylo možné nakoupit pouze 250 ks (předpoklad byl 400 ks). Distribuce mezi občany 
proběhne po tiskové zprávě na webových stránkách ( po dodání zbývajících 100 ks sad, 
doposud dodáno 150 sad). 

 

Účast členů komise pro životní prostředí na jednáních 

    

Počet jednání ve 
volebním období* 22   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Milan Skula 22 0 0 

MVDr. Jiří Mareš 17 4 1 

Ing. Pavel Hons 21 1 0 

Ing. Jaroslav Matička 15 4 3 

MUDr. Jitka Kolářová  21 1 0 

Jolana Planičková 20 1 1 

Mgr. Olga Kottová 12 4 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 13.09.2017. 
 
Schválil: Ing. Milan Skula  předseda  14.06.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 
Ověřovatel: 

 
MVDr. Jiří Mareš 

  
místopředseda 

  
14.06.2017 

  

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 

 

Zapsala: Ing. Vladimíra Váchová  tajemnice   14.06.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
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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. 6/2017 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 
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    

 
 
 

 

 


