Zápis
ze 16. zasedání Komise komunálu a životního prostředí konané dne 20. 4. 2022
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Garant komise:
Host

Ing. Joshua Janů, Mgr. Karel Herold, Ing. Jiří Šenkýř, David Odvárka,
Ing. Jan Zástěra, Patrik Chudovský
Igor Jelínek, Ing. Jaromír Vyboštok, Vlasta Vostřežanská
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města Žďáru nad Sázavou
Bc. Jiří Hemza, DiS.

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení účasti hostů
2. Městská zeleň (pozvaný host Bc. Jiří Hemza, DiS)
3. Různé
4. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a zjistil, že komise je usnášeníschopná. Byl
představen a schválen program a také přítomný host Bc. Jiří Hemza DiS.
Hlasování: Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Přišel pan Zástěra.
Ad 2) Městská zeleň
Pozvaný host Bc. Jiří Hemza, DiS. představil náplň své práce – správa a údržba zeleně,
kácení, náhradní výsadba, sečení, obnova polních cest, údržba okolí Zelené hory, nově po
odchodu Ing. Leštiny také lesy, rybníky.
Dále se vedla diskuse na témata týkající oblastí:
- pasport zeleně-na webu města https://www.zdarns.cz/online-sluzby/mapove-projekty
- vznikl v roce 2016 na podkladech spol. T-MAPY, bodové i plošné prvky vidí veřejnost,
aktualizace je nepřetržitý proces – nutno průběžně zaznamenávat všechny změny,
které se dějí (kácení, nová výsadba), v současné době není mapa zcela aktuální
- vloni město rozděleno na menší plochy a za pomoci studentů probíhá aktualizace
tohoto pasportu
- krajinářka zpracovala plochy pro sečení podle tříd, tyto plochy mají být v budoucnosti
rovněž součástí mapového portálu, je zpracován i manuál k sečení, správu zeleně
provádí pod rámcovou dohodou spol. SATT
- možno dle GPS sledovat techniku v terénu
- náhradní výsadba ve spolupráci s odborem životního prostředí funguje (na jeden
pokácený strom se vysadí jeden až dva nové)
- největší problém pro novou výsadbu je existence sítí – se správci sítí jsou nově
uzavírána memoranda, kdy za určitých podmínek lze sázet i na sítích – nyní
uzavřeno se SATT. VAS, SVaK, připravují se i s dalšími
- kácení stromů probíhá na základě žádostí v době vegetačního klidu (u bytových
domů je zájem, aby se shodli všichni a byl to zájem jejich nejen jednotlivce) při havárii
se kácí okamžitě
- dotaz na sázení stromů na Bezručově ulici – sázelo se podle projektu a potom se
vycházelo přímo z reality v terénu – p. Hemza poskytne informaci k dotazu p. Herolda
na jednotlivé domy na Bezručově ulici
- dotaz - kolik stojí kůly ke stromům – zjistí p. Hemza – informaci podá p. Kozákové a
ta bude informovat komisi
- v průmyslové zóně bude nová městská zeleň
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-

správu lesů má na starosti odborný lesní hospodář p. Hromádko, který působí pod
spol. SATT
městské rybníky se budou pachtovat (pronajímat k hospodaření druhému subjektu)
město má zájem si ponechat ve své péči Horní rybník a Göttlerův rybník

Komise má zájem být informována o požadavcích na kácení, ideálně formou souhrnného
seznamu, viz usnesení komise ze dne 22. 9. 2021.
4) Různé
Ad 5) Závěr
Příští zasedání komise se uskuteční 11. 5. 2022 v 15 hodin.

Zapsala tajemnice komise:

Miluše Kozáková

Schválil:

Ing. Joshua Janů
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