
 

 

 

 

 

Zápis z jednání komise ŽP ze dne 27. 2. 2012 
 

 

Komise se sešla 27. 2. 2012 v 17:10 h v tomto složení: 

Místopředseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                 Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Martin Nawrath 

                              Gabriela Motyčková 

                              Vítězslav Nováček 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

hosté: projektant Ing. Roman Čadeni, starosta Ing. Drago Sukalovský, místostarosta Ing. Oldřich Štarha, 

vedoucí OIRR Stanislav Bartoš 

            

Nepřítomni byli: p. Henzl, Poledňák, Struhařík, Herman a Šafařík 

 

 

Program jednání: 1) Zahájení (přivítání hosta) 
                             2) Projednání vedení optického kabelu KME ulicemi Zborovská a nám. Osvobození 
                             3) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města  

               4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

 

1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Nejprve  byl komisi představen architekt Ing. Roman Čadeni, 
projektující vedení trasy optického kabelu firmy KME po ulicích Zborovská a nám. Osvobození.  

 

2) Komise vyslechla projektanta Ing. Romana Čadeni ohledně dosavadně vyprojektované trasy vedení 
optického kabelu na ul. Zborovská a nám. Osvobození. Dle požadavků odboru životního prostředí, 
v souladu s požadavky i ostatních měst, se snažil max. šetřit stávající zeleň, proto vedl trasu tak, aby 
nebylo nutné žádný strom kácet. Nyní byl postaven před požadavek odboru majetkoprávního a 
investičního a regionálního rozvoje na vedení sítě rovnoběžně se stávajícími sítěmi, tak aby se 
nevyhýbal stávajícím stromům. Vedoucí odboru OIRR byl požádán, aby vysvětlil svůj požadavek vedení 
sítí bez ohledu na zeleň. Pan Bartoš komisi předložil svou úvahu, že zastavěné území má sloužit 
požadavkům obyvatel, nezastavěná plocha je cenným územím a je potřeba ho zachovat i pro položení 
dalších sítí, což by „kličkování“ kvůli stromům mohlo znemožnit. 

 

V diskuzi nad problémem padly dotazy na vedení v chodníku, přesností zákresu stromů apod. Do 

diskuze se zapojili i představitelé obce. Na závěr se komise jednomyslně shodla na řešení, kdy sítě 

budou vést souběžně se stávajícími sítěmi, na ul. Zborovská mezi sítí telefonu a kanalizace (před 820 

mezi telefonem a plynem). Projektant zaručil, že je možné zachovat tímto postupem prostorové normy 

(nikoliv ochranná pásma, ta už jsou ve stávajícím zasíťování překročena). Z toho vyplývá, že bude 

nutné vykácet jeřabinu na nám. Osvobození a s největší pravděpodobností i borovici před domem 828 

ul. Zborovská.  

 



3) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně souhlasí s kácením 2 bříz před kotelnou Na Loučkách dle žádosti Stanislava 

Roháčka z ulice Nerudová 471, který zde chce vybudovat garáže. Bude požadována náhradní 
výsadba. 

b) Komise jednomyslně souhlasí s kácením 1 zeravu ve vnitrobloku ul. Bezručova x Na Zahrádkách 
dle žádosti pana Petra Sedláčka z ulice Bezručova 1111. Důvodem pro kácení je přílišná blízkost 
dřeviny u domu. Náhradní výsadbu bude řešit až revitalizace zeleně. 

c) Komise jednomyslně doporučuje dle žádosti pánů Ladýře a Katolického z domu Na Královkách 
933 souhlasit pouze s kácením 1 břízy z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromu, u lípy 
provést redukční a zdravotní řez a javor nechat bez zásahu. 

       

 

4) Diskuze: 

V diskuzi byla dána otázka, jak je daleko revitalizace zeleně, zatím nebylo vyhlášeno výběrové 

řízení na projekt. Pan Dvořák upozornil na špatný zdravotní stav stromu před obchodem 

s potravinami na ul. Jungmannova. Kůra kolem stromu je po celém obvodu stržena, zřejmě od 

přivazování psů. Strom při přerušení toku vody a živin tak uschne. 

29.2.1.2011 

 Jitka Sikorová 

Správnost ověřil místopředseda komise Jiří Brabec 

 


