
Komise ŽP 23. 1. 2012

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

Omluveni: Denisa Mitterová, Petra Kovářová

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

v roce 2012 byla zahájena v 15:00. 

Projednávaná témata

- p. starostka informovala o vypracovaném dendrologickém posudku aleje Buda. Komise 

bere na vědomí s tím, že náhradní výsadba bude provedena po dohodě s místními občany 

(např. strom vysázet na místě po dohodě s občanem, aby mu nebránil vjezdu na pozemek). 

Z pokácených lip bude vybráno vhodné dřevo k výrobě 1 ks sochy, která bude umístěna na 

Budách

- p. Hýzler informoval o dodávce venkovních košů, které byly vybrány na předchozím jednání 

komise. Bylo diskutováno umístění košů – prioritně v ul. Boleslavská a Husova (např. před

poštou, u vývěsek u žel. zastávky).

- byla diskutována výsadba stromů v místě pokácených smrků a lípy na Mírovém náměstí. P 

Hýzler navrhl výsadbu 2-3 ks lip v liniové řadě. P. Janeček navrhl výsadbu lísky turecké. 

Bylo dohodnuto kontaktování p. Svatušky z Flory (která realizovala započatou obnovu parku 

a je vítězem výběrového řízení) k podání návrhu výsadby.

- p. Hýzler informoval o přesunutí kontejneru na textil ze Sběrného střediska z důvodu malé 

vytíženosti k velkoobchodu COOP. Členové komise doporučili přesunutí kontejneru na

nápojové kartony (jsou zde 2 ks) od velkoobchodu COOP do ulice Čapkova.

- bylo diskutováno kacení v parku u zastávky dle vypracovaného posudku. Napříští komisi 

1.2.2012 budou určeny a označeny stromy ke kácení přímo na místě. Posudek, návrhy obnovy 

parku na zastávce bude zaslán členům komise na email, též bude zaslán posudek aleje Buda a 

ostatní posudky, návrh zastupitelů na úpravy parkoviště v ulici 5.května

- byla diskutována dotace Škoda – „Za každé prodané auto strom“ s tím, že budou osloveny 

předsedové osadních výborů k podání návrhů. 

- p. Hýzler informoval o podání žádosti o kácení břízy u kostela sv. Bartoloměje, ostatní 

členové souhlasí s tím, že farnost vysází náhradní strom (např. magnólie, líska, převislá 

bříza).

- p. Janeček informoval o dotacích v lesnictví (hrazení bystřin, dotace na techniku). P. Hýzler 

toto pověří. 

- p. Riedel předložil návrhy sochy Hořice, které budou zaslány škole. 




