
Komise ŽP 21.2.2011

Přítomni: Mgr. Jana Štěpánová, Jiří Riedel, Aleš Janeček, Denisa Mitterová, Petra Kovářová, 

Zbyněk Hýzler, DiS.

První schůze komise ŽP, poradního a iniciativního orgánu Rady města Bakov nad Jizerou 

byla zahájena v 17:00, úvodním slovem starostky města Mgr. Jany Štěpánové. Následovalo 

vzájemné představení se členů komise, p. starostka, p. Hýzler seznámili ostatní členy komise 

s rekultivací parků na Mírovém náměstí, v Komenského Sadech, v lokalitách Podstráně, 

Podzbába a ostatní zeleně ve městě.

Projednávaná témata

- v diskuzi o revitalizaci parku na Mírovém náměstí bylo komisí navrženo pokácení břízy, dle 

studie č. 21, v období vegetačního klidu (do 31.3.2011). Členům komise bude zaslán poslední 

návrh na výsadbu zeleně zhotovený p. Bílkovou, na další schůzi komise dne 8.3. bude tato 

výsadba projednána.

- p. Riedel vznesl návrh konzultace, spolupráce s odbornými školami, jejichž studenti by 

mohli zpracovávat studie na obnovu zeleně ve svých pracích. P. starostka zmínila p. 

Schwarzovou z ČVUT, s kterou je již spolupracováno při návrzích závlahy zeleně.

- p. Riedel navrhl spolupráci se širší veřejností, zapojit uměleckou činnost do parků (např. 

koncerty „u Barbory“, doplnění parků sochami, p. starostka ostatní seznámila s přípravou 

sochy anděla páně ke sv. Barboře), s čímž ostatní členové komise souhlasí. Dále navrhl 

pozvat p. Bednáře, který by mohl přednést něco z historie parků města. P. Hýzler podotkl, že 

by bylo dobré p. Bednářovi dát konkrétní téma pozvání, aby se mohl připravit.

- revitalizace parku v Komenského Sadech p. starostkou bylo zmíněno potřeba podání návrhů 

členů komise na výsadbu zeleně v části „od divadla k pomníku“ (rovnoběžné s Čechovou ul.).

- výsadba v ul. Školní – členové komise se shodli na výsadbě višně křovité v místě 

pokáceného kaštanu a v místech pokácených tůjí (před DDM), ve vzdálenosti 3-4 m. P. 

Mitterová navrhla plochu pod a mezi stromy vyplnit kačírkem, s čímž ostatní členové komise 

souhlasí. Je potřeba též přemístit vitríny, zábradlí před DDM.

- revitalizace lokality Podzbábou – p. starostka, p. Hýzler seznámili ostatní členy komise 

s probíhajícími pracemi v této lokalitě. P. Ridel zmínil existenci cest v minulosti v této 

lokalitě. P. Hýzler navrhl aby p. Riedel tyto cesty zakreslil do mapy, aby byli vedeny 

v patrnosti při revitalizaci této lokality, zároveň p. Hýzler prošetří majetkové poměry celé 

lokality a okolí, čímž ostatní členové komise souhlasí.

- kontejner u katolického hřbitova - p. starostka, p. Hýzler seznámili ostatní členy komise

s problematikou, historií kontejneru u katolického hřbitova. V diskuzi bylo všemy členy 

komise doporučeno zrušení umístění velkoobjemového kontejneru, přemístění svozového 

místa pro chatovou oblast Ostrov ke sběrnému středisku s tím, že chataři budou včas o 

přemístění informováni, místo po kontejneru bude upraveno a bude zde umístěna cedule o 

zákazu skládky. Toto doporučení bude předloženo RaM.



- rozšíření sběrných míst tříděného odpadu – p. Hýzler seznámil komisi se stávajícím stavem 

třídění odpadů ve městě s tím, že je potřeba zřídit nové místo v lokalitě „U cashe“. V diskuzi 

bylo navrženo kontaktovat COOP, zda by poskytli své pozemky ke zřízení nového sběrného 

místa.

- komisí bylo navrženo u nově vysázených stromů (park náměstí, Komenského Sady, 

Podstráně) umístit informační cedulky – zřídit tzv. arboretum. Jako nejvhodnější byla zvolena 

lokalita v Podstráních.

- p. Riedel zmínil neestetičnost zahradních domků pod železniční trati pod novou výstavbou 

v ul. Školní, jako řešení navrhl zakoupení jednotných zahradních domků. Ostatní členové 

namítli zejména vysoké finanční nároky. Budou prvotně prošetřeny majetkové poměry v této 

lokalitě p. Hýzlerem.

- p. Kovářovou bylo zmíněna výsadba vrb v příliš těsné blízkosti inlinové dráhy ve 

volnočasovém areálu. Výsadba bude prošetřena, případně stromky ve vhodné době přesázeny. 

Komise byla ukončena v 19:00.

Odsouhlaseno, doporučeno

Na Mírovém náměstí pokácení břízy v oblouku, v blízkosti místa s budoucí výsadbou 

vánočního stromu.

Liniová výsadba višně křovité v ul. Školní, vyplnění plochy mezi stromy kačírkem, 

přemístění vitrín a zábradlí před DDM.

Odstranění velkoobjemového kontejneru u katolického hřbitova a zvelebení okolí, přemístění 

svozového místa pro chatovou osadu Ostrov.




