
Komise ŽP 15.4.2013

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

Omluveni: Denisa Mitterová, Petra Kovářová

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

v roce 2013 byla zahájena v 15:00. 

Projednávaná témata

- okamžitý ořez vrby ve volnočasovém areálu (pod chatkami DDM) – odsouhlasen ořez 

externí firmou z důvodu nebezpečí pádu suchých větví

- ořez jasanů v Horkách u hřiště – odsouhlasen ořez v době vegetačního klidu r. 2013/2014 

- žádost o povolení kácení dubu v Chudoplesích – členové komise souhlasí s povolením 

kácení za podmínek: vyjádření sousedů k problematice, provedení kácení v době vegetačního 

klidu r. 2013/2014, provedení náhradní výsadby v Chudoplesích na pozemcích města, 

fotodokumentace stromu v době vegetačního růstu

- kácení 2 ks smrku v havarijním stavu na pozemku soukromého žadatele – členové souhlasí 

s okamžitým pokácením stromů u bytových domů ve Školní ul. (shnilá pata stromu, bez 

špičky – strom trouchnivý)

- nabídka na odvoz, likvidaci BRO a stavebního odpadu – z důvodu řádně uzavřené smlouvy 

zajišťující odpadové hospodářství města s platností do konce r. 2014 je doručená nabídka 

bezpředmětná

- výsadba plazivce/skalníku/barvínku v ul. Linkova, v místě pařezů po tůjích před čp. 25 

z důvodu ekonomičnosti a technické obtížnosti odstranění pařezů

- bude prošetřeno: stav řízení manipulační řád MVE Bakov n.J.; černá skládka u zařízení ČEZ 

u cesty k Ostrovu

- výsadba v parcích a ostatní městské zeleni bude projednána na výjezdní komisi ŽP dne 29.4.

- členové komise dále berou na vědomí informace o:

Podané žádosti o dotaci na pořízení štěpkovače a 3 velkoobjemových kontejnerů

Schválení ZaM varianty sochy nas Mírové náměstí č. 1  - bude informována škola Hořice

Akci „Škoda stromky 2013“ na Zvířeticích

Variantách velkoobjemových květináčů 

Chystané revitalizaci lokality v Podstráních (obnova tůně, zeleně, cest) a vybudování tůně 

Pod Zbábou – pro obě akce bude podána žádost o dotaci




