
Komise ŽP 11.4.2011

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

Omluveni: Aleš Janeček, Denisa Mitterová

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

byla zahájena v 15:00. 

Projednávaná témata

- byla zmíněna nutnost údržby záhonů v městských parcích, p. Hýzler upozorní technickou 

četu města

- p. Hýzler informoval o opakované žádosti p. Večerníka o pokácení borovice v Podstráních, 

která sousedící s jeho pozemkem, z důvodu možného ohrožení jeho majetku. Ostatními členy 

komise nebylo doporučeno pokácení stromu, který je ve vlastnictví města.

- p. starostka, p. Hýzler informovali o výsledku výběrového řízení na výsadbu zeleně na 

Mírovém náměstí, odsouhlasené na minulém jednání komise. Vybraná firma - Flora Garden 

s,r.o. provede výsadbu do konce dubna, bude provedena výsadba částku celkové hodnotě  

150.000,-. P. Riedel upozornil na narušení pohledu na náměstí výsadbou 3 lip u současného 

vánočního stromu, p. Hýzler, p. starostka poukázali na již provedené objednání lip na základě 

ukončeného výběrového řízení. Zároveň informovali o dalších pracích na městské zeleni: 

pokračování v obnově parku Komenského Sady je plánováno na podzim s tím, že budou 

konzultovány případné další návrhy na obnovu parku v komisi ŽP (firma Agarden Boseň 

bezplatně návrh vypracovala), v lesoparku v Podstráních bude v dubnu vysázeno cca 20 

nových stromů, v části 1,2 (od pomníku k zatáčce), dále bylo vypsáno výběrové řízení na 

výsadbu 10 lip v aleji na Budách a 2 lip v parku v Rybním Dole.

- p. starostka informovala o současném stavu a provedených pracích v lokalitě Pod Zbábou 

s tím, že již byla provedena výsadba části stromků v této lokalitě, v neděli proběhne oficiální 

sázení „Škoda stromků“.

- p. Hýzler informoval o účasti města na akci Zeměfest v Mladé Boleslavi o tomto víkendu, 

kde bude město propagováno.

- p. Riedel podal další informace o možné spolupráci se sochařskou školou SPŠ Kamenická a 

sochařská Hořice, bylo odsouhlaseno oficiální kontaktování ředitele školy a vyjednání 

exkurze školy členy komise 

- p. Kovářová upozornila na špatný stav výsadby u zdravotního střediska, p. Hýzler 

informoval, že výsadba bude doplněna, nahrazena darovanými stromky od firmy Flora 

Garden s.r.o., které budou též vysázeny u Podzemanovy tůně a u městského hřbitova.

- p. starostka informovala o vysázení 3 dubů v místě bývalého kontejneru u katolického 

hřbitova, kde bylo dále umístěno upozornění zákazu skládky pod pokutou a sběrné místo 

přemístěno ke sběrnému středisku o čemž byli chataři Ostrova informováni.



- p. starostka, p. Hýzler informovali o incidentu – krádež dřeva u rybníčku pod chatovou 

oblastí Ostrov, kdy bylo p. místostarostou, p. Hýzlerem, p. starostkou a p. Jandou zjištěno  

nepovolené kácení stromů na pozemcích města a soukromých vlastníků. Byla kontaktována 

Městská policie, která pachatele identifikovala a zhotovila úřední záznam. V pondělí 

11.4.2011 se dostavil na MěÚ, odbor výst. A ŽP odpovědný pracovník firmy, která je za 

nepovolené kácení odpovědná a který je ochoten jednat s městem o kompenzaci škod, které 

byly městu způsobeny.

p. Riedel upozornil na odstavené auto Škoda rapid ve Školní ul., které zde dlouhodobě stojí . 

P. Hýzler kontaktuje ve věci Městskou policii.

- p. Kovářová, p. starostka upozornili na neudržované pozemky v ul. Na Výsluní. P. Hýzler 

zjistí majetkové poměry a vlastníky pozemků vyzve k údržbě pozemků.

- p. Riedel navrhl kontaktovat Zemědělskou fakultu ve věci spolupráce, tvorby návrhů na 

obnovu a péči o městskou zeleň.

- p. Kovářová upozornila na uschlé magnolie u Sokolovny, p. Hýzler toto prověří

- p. Riedel navrhl oslovit veřejnost a doktora Bednáře s žádostí o poskytnutí informací, 

případně materiálů o historii Mírového náměstí.

Odsouhlaseno, doporučeno

- nebylo doporučeno pokácení borovice v Podstráních, u pozemku p. Večerníka

- oficiální kontaktování ředitele školy v Hořicích a vyjednání exkurze školy členy komise 

- oslovení veřejnosti a doktora Bednáře k poskytnutí informací, materiálů o historii Mírového 

náměstí.




