
Komise ŽP 8.3.2011

Přítomni: Mgr. Jana Štěpánová, Jiří Riedel, Aleš Janeček, Petra Kovářová, Zbyněk Hýzler, 

DiS.

Omluveni: Denisa Mitterová

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

byla zahájena v 14:30. P. starostka města Mgr. Jana Štěpánová v úvodu informovala o svém 

jmenování radou města do komise ŽP.

Projednávaná témata

- rozšíření sběrného místa na tříděný odpad v Družstevní ulici. P. Hýzler navrhl přidat ke 

kontejneru na plast v Družstevní ulici v Bakově nad Jizerou, další dva kontejnery na sklo a 

papír, čímž se částečně sníží vytíženost sběrného místa na tříděný odpad v ul. Školní. Ostatní 

členové komise s návrhem souhlasí.

- žádost o povolení pokácení smrku v Malé Bělé, žadatel p. Kašík. P. Hýzler informoval o 

žádosti p. Kašíka, po diskuzi se všichni členové komise shodli na povolení pokácení smrku na 

pozemku pana Kašíka.

- p. Hýzler informoval o kontaktování p. Schwarzové z ČVUT, ohledně spolupráce s tématy 

studentských prací, návrhy výsadby, p. Janeček nabídl oslovit lesnickou fakultu.

- v diskuzi o návrhu výsadby zeleně na Mírovém náměstí p. Bílkové, se členové komise 

shodli na následujícím: navrhovanou douglasku nahradit jedlí obrovskou, která bude 

adekvátně plnit funkci nového vánočního stromu, do této plochy umísti ještě dva stromy, 

např. sloupcovité, převislé červenolisté buky; navrhované růže kolem plochy vánočního 

stromu rozdělit do ostrůvků; navrhované 3 sakury v ploše před MěÚ nahradit místními druhy, 

např. habr. Tyto připomínky budou zaslány p. Bílkové, s tím že vypracuje do příští komise 

nový návrh výsadby zeleně na Mírovém náměstí. Zárověň budou návrhy a připomínky

zaslány p. Mitterové, která se dnešní komise nemohla zůčastnit.

- p. Ridel informoval o problematice stromů na Budách, v lokalitě podél cesty k fotbalovému 

hřišti. Město zde vlastní pozemky, na kterých se nacházejí stromy v havarijním stavu, cca 25 

ks. Vlastníci sousedních pozemků budou do 31.3. kácet havarijní stromy na svých pozemcích, 

bylo jimi navrženo skácet i stromy města. Bylo domluveno, že p. Hýzler tuto nabídku 

prošetří, konkrétně jaké by bylo finanční vyrovnání, zároveň kontaktuje a informuje o věci p. 

Jandu.

- byla diskutována další výsadba v Komenského Sadech, prozatím byla odsouhlasena výsadba 

cca 5 ks višně křovité v prostoru „za pódiem divadla“, rovnoběžně s Čechovou ulicí. 

- další termín konání komise ŽP byl odsouhlasen na 21.3.2011, v 15:00, v kanceláři starostky 

města.

- následovala prohlídka s diskuzí na Mírovém náměstí a v lokalitě Podzbábou



Odsouhlaseno, doporučeno

- rozšíření sběrného místa na tříděný odpad v Družstevní ulici

- povolení pokácení smrku na pozemku pana Kašíka v Malé Bělé

- návrh výsadby na Mírovém náměstí od p. Bílkové přepracovat o projednat na příští schůzi

- výsadba cca 5 ks višně křovité v Komenského Sadech, v prostoru „za pódiem divadla“, 

rovnoběžně s Čechovou ulicí. 

- další termín konání komise ŽP byl odsouhlasen na 21.3.2011, v 15:00, v kanceláři starostky 

města.




