
Komise ŽP 29.2.2012

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

Zbyněk Hýzler

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

v roce 2012 byla zahájena v 15:00 v parku u zastávky, poté v kanceláři starostky města. 

Projednávaná témata

Park u železniční zastávky – dodatečně budou pokáceny 2 ks stromů (borovice, smrk), byly 

poškozeny při kácení, jsou neestetické, hrozí při prudším větru pád. P. Hýzler informoval o 

vytýčení IS v parku, byly konzultovány terénní úpravy – pozvolné vysvahování terénu podél 

perónu, o tom byl informován přítomný p. místostarosta. Bude kontaktována Flora –

zabezpečení jímky u květinky. Byla diskutována výsadba stromů, keřů v parku, např. bříza 

převislá, magnolie. P. Hýzler informoval o frézování pařezů v městských parcích (zastávka, 

náměstí, alej Buda, u DPS, u Sokolovny), které bude provedeno 12.3.2012.

P. starostka, p. Hýzler informovali o připravených žádostí o dotace Škoda stromky –

Podzbába, pod dálnicí, Zvířetice – tam členové komise navrhují vysázet ovocné stromy, 

jeřabiny, dub, topol, návrh bude konzultován s OV Zvířetice, p. Šimáněm. Byly zmíněny 

vysázené stromky od hradu Zvířetice – p. Hýzler prověří kdo je sázel. P. Hýzler prověří 

možnou výsadbu od Camp Šlégl a od sběrného střediska směrem k Ostrovu pro Škoda 

stromky. 

P. Babák, zástupce LTC Bakov vysvětlil jejich žádost o pokácení stromů u kurtů. Jelikož stav 

stromů je špatný, členové komise souhlasí s pokácením, které bude provedeno na podzim, 

současně s odstraněním plotu, náhradní výsadba tůje zlatá, modrá. O pracích budou předem

informovány VaK, z důvodu obslužnosti čističky.

P. Hýzler informoval o japonských topolech, které je možné pěstovat pouze na zemědělské 

půdě (vhodnou lokalitu město nemá), toto mít schválené magistrátem MB a zajištěný odbyt 

vypěstované biomasy. P. starostka zmínila vlastnictví pozemků v jiných katastrech (Lhotice), 

p. Hýzler možnou výsadbu topolů zde prověří. 

P. Hýzler informoval o žádosti o pokácení stromů v parku Trenčín, komise souhlasí s 

pokácením stromů ve špatném stavu, doporučuje výsadbu červeného, klasického kaštanu, p. 

Hýzler bude toto tlumočit majitelům pozemků.

P. Hýzler informoval o kácení a prořezu 10 zdravotně špatných stromů, keřů ve 

volnočasovém areálu (pod plynárenským zařízení), členové komise nemají námitek.

P. Riedel informoval o sochách Hořice – dosud se nikdo neozval, p. starostka školu, 

akademického sochaře kontaktuje.




