
Komise ŽP 21.3.2011

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

Zbyněk Hýzler, DiS.

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

zahájena v 15:00. 

Projednávaná témata

- byla odsouhlasena výsadba dřevin na Mírovém náměstí (viz příloha), s tím že bude vypsáno 

výběrové řízení na realizaci výsadby, budou poptány 3 firmy. O plánované výsadbě bude 

veřejnost informována na webových stránkách města.

- byla zmíněna nutnost nátěru řezů stromů na Mírovém náměstí stromovým balzámem. Bude

prošetřeno, příp. objednáno u fi Flora.

- dalším tématem byla nově vysazená jedle kavkazská na Mírovém náměstí, darovaná fi 

Emerge, vysázená fi Hypša. Jedle váží cca 1,5 t, je stará cca 20 let, dovezená z Itálie. Při 

výsadbě byla jedli ulomena špička. Byl pozván p. Hypša, který členům komise vysvětlil 

nápravu stavu, spočívající v nahrazení vrchní části terminálu stromu (špičky) nejkvalitnější 

jinou větví. Větev bude pomocí dlahy uvázána, cca za 3 roky nebude znát předchozí 

poškození hlavního terminálu. Dále p. Hypša informoval o svých praktických zkušenostech 

s danou problematikou.

- p. Hýzler informoval o emailu p. Duerrové týkající se kácení a výsadby stromů v Bakově, 

včetně návrhu odpovědi, s kterým ostatní členové souhlasí.

- p. Ridel informoval o možné spolupráci se sochařskou školou SPŠ Kamenická a sochařská 

Hořice v příštím školním roce, s tím že kontaktoval ředitele pana ing. Moravce, který mu 

zevrubně nastínil podmínky, závazky, přínosy možné spolupráce. Bylo odsouhlaseno získání 

detailnějších informací možné spolupráce (Hýzler, Riedel), tyto informace poté předložit radě 

města.

- p. Mitterová informovala o záměru firmy Flora darovat městu několik kusů rostlin – p. 

Hýzler zjistí jaké rostliny by bylo možné zdarma získat a kam je umístit.

- bylo odsouhlaseno vysázení stromu u katolického hřbitova (poté co bude kontejner zrušen) –

je navržen štíhlý dub či jeřabina.

Odsouhlaseno, doporučeno

- výsadba dřevin na Mírovém náměstí (viz příloha), s tím že bude vypsáno výběrové řízení na 

realizaci výsadby, budou poptány 3 firmy.

- nátěr řezů stromů na Mírovém náměstí stromovým balzámem. Bude prošetřeno, příp. 

objednáno u fi Flora.

- email p. Duerrové týkající se kácení a výsadby stromů v Bakově.



- spolupráce se sochařskou školou SPŠ Kamenická a sochařská Hořice v příštím školním roce, 

detailnější informace zjistí p.Hýzler, tyto informace budou předloženy radě města.

- vysázení stromu u katolického hřbitova (poté co bude kontejner zrušen) – je navržen štíhlý 

dub či jeřabina.

- další termín konání komise ŽP byl odsouhlasen na 11.4.2011, v 15:00, v kanceláři starostky 

města.




