
Komise ŽP 7.12.2011

Přítomni: Jiří Riedel, Aleš Janeček, Petra Kovářová, Zbyněk Hýzler, Denisa Mitterová

Omluveni: Mgr. Jana Štěpánová 

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

byla zahájena v 15:00. 

Projednávaná témata

- p. Hýzler předložil seznam zásahů na městské zeleni v období vegetačního klidu 2011/2012 

část 2:

Volnočasový areál 

Odstranění, prořez stromů a keřů, které ohrožují návštěvníky volnočasového areálu – zejména 
v blízkosti in-line dráhy (zasahují do ní, hrozí spadnutí suchých částí stromů) - odsouhlaseno.

U sokolovny

Břízy 3 ks + 1 nově vysázená poškozená – zatím ponechat – odsouhlaseno.

Park u želez. zastávky

Bříza 1 ks – strom z větší části suchý, hrozí pád - odsouhlaseno.

Park u školy

Ořez spodních větví stromů v parku (zasahující do chodníků, či bránící údržbě parku) –
odsouhlaseno.

Ul. Pionýrů



Vrba 1 ks – ořez na babku, nebyla léta zakracována - odsouhlaseno.

Ul. Rybničná

Vrba 1 ks – ořez na babku, nebyla léta zakracována – odsouhlaseno.

Ul. Linkova

Tůje 2 ks, stromy v minulosti zkráceny – trouchniví, v blízkosti vedení – odsouhlaseno za 
podmínky náhradní výsadby v místě.

Tenisové hřiště

Břízy u tenisového hřiště, proschlé, dvojité kmeny, napadené houbami – odsouhlaseno za 
podmínky kácení a výstavby plotu v jednom roce.

Podstráně 

Cca 20 ks (150 m), jedná se o probírku suchých, nebezpečných, nekvalitních a 
neperspektivních stromů v rámci započaté revitalizace lokality – odsouhlaseno, stromy budou 
vytipovány, označeny – Hýzler, Janeček. 

Pokácení dubu u pomníku v Podstráních – na žádost občana – neodsouhlaseno.



p. Hýzler předložil členům komise návrhy venkovních odpadkových košů pro město Bakov 
nad Jizerou. Komise ŽP doporučila venkovní odpadkový koš Prima Linea pro obnovu 
městského mobiliáře – venkovních odpadkových košů s tím, že s výměnou, umístěním košů 
bude započato na Mírovém náměstí, Komenského Sadech (rekonstruovaných parcích) a dále 
v hlavních a dalších ulicích města. 

Cena koše dle nabídky na internetu – 2.383,- Kč + sloupek 380,- Kč = celková cena 
2.763,- Kč včetně DPH.

Plastový koš Prima Linea je velice 

oblíbený a rozšířený typ koše. Vhodný je 

do parků, historických center i moderních 

zástaveb.

Horní kryt zabraňuje vhazování 

domovního odpadu, strukturovaný povrch 

brání nežádoucímu plakátování a grafity. 

Pružný plast polyethylen, ze kterého je 

odpadkový koš Prima Linea vyroben, je 

odolný vandalismu – i při silné deformaci 

se navrátí do původního tvaru. Materiál je 

odolný UV záření a krátkodobě je odolný 

extrémním teplotám.

Při vyprazdňování se nádoba odemyká 

přiloženým tvarovým klíčem, uzamyká se 

pouhým zaklapnutím. 

Doporučené kotvení: 

1) standardně: na kotvící sloupek (průměr 

60 mm) šrouby M8

2) individuálně: na kovový sloupek, 

zábradlí, veřejné osvětlení, na stěnu (např. 

pomocí nerezové pásky Bandimex). 

Výrobce: Plastic Omnium 
Systemes Urbains 
S.A. 



Koš PRIMA LINEA - 50 litrů, tmavě šedá

Sloupek TUBO pro koš PRIMA LINEA - 1,5 m

p. Hýzler zmínil potřebu výsadby v lokalitě pod novou výstavbou bytových domů u 

Podstrání/žel. přejezdu s tím, že by bylo vhodné vysázet zde ovocné stromy. Návrhy ostatních 

členů komise budou dle dohody předloženy na dalších jednání.

p. Riedel informoval o jednání ve věci sochy Hořice – ředitel školy přislíbil intenzivní jednání 

z důvodu vytíženosti z kraje roku 2012.

Další jednání komise se uskutěční počátkem roku 2012, termín bude dohodnut operativně.

FeZn sloupek s 2 nýtovacími maticemi M8-

B pro šrouby M8x55imb. První matice 

250mm shora, druhá na roztreči 400mm na 

stejné podélné ose. Na konci díra pr.9 pro 

hřebínkovou ocel (roksor). Zavíčkováno 

shora černou ucpávkou.




