
Komise ŽP 15.8.2012

Přítomni: Jiří Riedel, Petra Kovářová, Zbyněk Hýzler

Omluveni: Mgr. Jana Štěpánová, Aleš Janeček, Denisa Mitterová

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

v roce 2012 byla zahájena v 15:00.

Projednávaná témata

Komenského Sady – p. Tréglová chce městu darovat 2 ibišky do parku, do prostoru za sochu 

Komenského. Výsadba ibišků bude ještě konzultována s projektantem parku, poté 

prostřednictvím technické čety města provedena. Je třeba výměna magnolie – bude 

předloženo k reklamaci. Byla zmíněna potřeba instalace ještě jedné lavičky do parku – bude 

vedeno v patrnosti. Dále bude prověřena možnost instalace cedulí zákazu venčení psů 

v parcích (např. Komenského Sady, Mírové náměstí).

Firma Asekol, zajišťující pro město bezplatný svoz elektroodpadu nabízí městu venkovní a 

vnitřní nádoby na elektroodpad. Vzhledem k absenci místa k umístění venkovního kontejneru 

bude vedení města předložen návrh k umístění menší nádoby na elektroodpad do budovy 

MěÚ.

Pan Riedel zaslal p. sochaři Moravcovi z Hořické školy upravené návrhy sochy Jizera, včetně 

komentáře a telefonicky se s ním spojil, celou věc vysvětlil (názor zastupitelstva, soulad 

sochy s náměstím). P. Moravec přislíbil návštěvu Bakova po 18.9. Dále byla zmíněna potřeba 

umístění komentáře k soše, případně osvětlení, malého plotu proti poškození sochy.

Mírové náměstí – usychající buk sloupovitý bude firmou, která strom sázela ( v srpnu 2011 –

na základě reklamace) zalit a přihnojen. Dále je třeba zvážit výsadbu  v části kolem jedle 

(např. brslen, živý plot nízký).

Park u ZŠ – je třeba výsadba stromů před školou. Bude kontaktován odborník k návrhu 

výsadby, případně úprav v parku.

V Podstráních – v případě rekonstrukce komunikací, je komisí doporučována pouze 

rekonstrukce silnice, cestu pro pěší podél silnice zanechat/minimálně upravit (rozšířit, 

zpevnit), tak aby zachovala přírodní ráz (ne dláždění, asfaltování).

Park Trenčín – na základě podnětu občana, který se o park stará, bude kontaktován 

vlastník/nájemce pozemku s tím, že je třeba doplnění výsadby růží tak, aby byla provedena na 

podzim r. 2012.

Obora Klokočka – u vstupu do obory je poškozený stůl, nebezpečné. Bude upozorněn 

odpovědný pracovník Lesů ČR. Též je třeba provést úpravu u pramene, doplnit 2 sochy.

Volnočas – prověřit zalévání záhonů, zejména u vstupu vedle opravených šaten.

Návrhy, které vyplynou/vyplynuly z jednání komise ŽP, budou zapracovány v tabulce 

(specifikace, datum jednání komise, priorita), ta bude průběžně plněna – aktualizována.




