
Komise ŽP 21.3.2012

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

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

v roce 2012 byla zahájena v 15:00. 

Projednávaná témata

Chudoplesy – komise v lokalitě u nádrže doporučuje vyřezání náletových dřevin, následnou 

výsadbu (např. vrba převislá, kaštan u nádrže) a umístění lavičky. Bude též prověřena 

trojdohoda mezi majiteli pozemků – neestetičnost mobilního domu a zabezpečena díra u

nádrže.

Park u železniční zastávky – členové komise se shodli na zhotovení cesty cca vprostřed parku, 

s ústím k autobusové zastávce a dvěma odbočkami (schody, vstup na chodník). Zmíněny byly 

dřeviny k výsadbě (akát-růžový, tavolníky u chodníků, z jehličnanů kleče) a návrh umístění 

pítka (p. Hýzler prověří možnost připojení).

Park na náměstí – místo pokácených smrků a lípy vysázet – buk, dub barevné varianty, hrušeň 

ke třem vysázeným, dále růže navržené kolem jedle nesázet. P. Hýzler požádá odborníka o 

návrh dosázení na náměstí.

Tůje na katolickém hřbitově – na základě žádosti majitele hrobového místa o pokácení tůje, 

která hrob poškozuje (město je správce hřbitova), členové komise doporučují pokácení tůje.

Výsadba habrů u čp. 30, Podhradí – v místě pokáceného smrku (na pozemku města), žádá 

majitelka sousedního pozemků o souhlas s výsadbou habru, který by tvořil živý plot, členové 

komise s tímto souhlasí.

Borovice u čp. 855, Družstevní ul – OSBD požádalo o povolení pokácení borovice, která se 

nachází v blízkosti bytového domu, zasahuje do vedení místního rozhlasu, je nakloněná. 

Komise souhlasí s povolením pokácení stromu za podmínky provedení náhradí výsadby 

nejméně 5 ti nových stromů.

P. Hýzler informoval o zjištění původce výsadby na Zvířeticích (na pozemcích města), od 

hradu podél polní cesty směrem k lesu, s tím že vysázené stromy jsou ovocné, se zajištěnou 

péčí a plánovaným dosázením (cca 10 ks). Toto bere komise ŽP bere na vědomí a s výsadbou 

souhlasí.

P. Hýzler informoval o podané žádosti o dotaci „Škoda stromky“.

Park Komenského Sady – členové komise zmínili nutnost instalace městského mobiliáře 

v parku (koše, lavičky).

P. Janeček předložil návrh výsadby v parku na zastávce, záhonů s denývkami a soliterní 

travinou, tento návrh bude použit při výběru výsadby pro park.




