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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
konané dne 14. 12. 2022 

 
Přítomni p. Karel Fíla  předseda komise  

  
p. Kratochvíl Josef 
p. Jana Peštová 
p. Svoboda Lukáš 
p. Petr Mazálek 
p. Eva Vízková 

Za MČ P-Ku p. Lucie Hrdinová 
p. Ivan Hýža  

Omluveni p. Mezteková Ivana  
 

Hosté p. Lenka Alinčová 
p. Ivana Šašková 
 

 
 
 

1. Ing. Alinčová a Mgr. Ivana Šašková, MPA vysvětlily kompetence úřadu MČ 
z hlediska kácení dřevin mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. a rozdíly mezi státní 
správou a samosprávou. Ivan Hýža vysvětlil, jak se zohledňuje cena dřeva (srážky za 
dřevní hmotu) při objednávání kácení konkrétních stromů.  
 
V parku byly v listopadu pokáceny dva nebezpečné stromy a na třetí z nich bylo 
zadáno zpracování posudku u Ing. Jiřího Rozsypálka, který je odborníkem na 
fytopatologii. U dřeviny bylo zjištěno napadení dvěma nebezpečnými dřevními 
houbami, pro které je typické bílé agresivní tlení. Jasan se bude muset pokácet v době 
vegetačního klidu. 
Komise navrhuje prověřit možnost prodeje dřeva městskou částí a možnost výroby 
lavičky z takto napadeného dřeva. 
 
 
2. Květnaté louky – V minulém roce byl občany založen letničkový záhon z přímého 
výsevu Na Rynku bez vědomí úřadu. V současné době je neposekaný a vypadá 
špatně. Dobrou zkušenost naopak máme s květnatou loukou na ploše u pomníku 
(trojúhelník mezi ulicí K Zeleným domkům a Vídeňská). O plochu se stará místní 
dobrovolník, který má smlouvu s městskou částí. Pro zakládání dalších takových ploch 
je potřeba mít nejprve smlouvu s městskou částí, ve které je i stanoven způsob péče 
o plochu. 
Na části plochy po zbouraném č.p.8 vedle restaurace U Bezuchů plánuje MČ založit 
trvalkový záhon. Ivan Hýža vyzval členy komise k doporučení spolehlivé firmy, která 
by záhon mohla realizovat. 

 
 
Jednání KD bylo ukončeno v 18:00 hod. 
Termín následujícího jednání 25. 1. 2023 
Zapsala: Lucie Hrdinová 

 


