Souhrnná zpráva o činnosti komise životního prostředí za období od
března 2014 do října 2014
Komise je ve složení: Ota Dračka, Mgr. Jiří Špička, Luděk Smejkal, Ing. Josef Kruml, Kateřina
Štěpánková, Radek Provazník a Mgr. Martina Rejmanová (nezúčastnila se žádného jednání ani akce
komise z důvodu mateřské dovolené).
Komise se scházela v malé zasedací síni MěÚ Benešov nad Ploučnicí a také dle potřeby v terénu.
Čas jednání v zasedací síni byl pravidelně se zahájením v 17:00 hodin, v terénu dle potřeby. Jednání
byla ve dnech 17.3.2014, 14.4.2014, 19.5.2014, 23.6.2014, 8.9.2014. V průběhu uvedeného období
bylo provedeno celkem 34 šetření v terénu, jednalo se převážně o řešení dotazů občanů a
pracovníka MěÚ pana Vrabce k zeleni (požadavky na kácení nebo ošetření stromů), 2x se jednalo o
dokončovací práce na analýze stavu městského parku pod Bílou školou. Informace, požadované ze
strany odboru výstavby a životního prostředí byly posílány přímo tomuto odboru.
V uvedeném období bylo zejména projednáno:
1) Komise doporučuje nové Radě města zachovat komisi životního prostředí bez ohledu na její
personální složení.
2) Komise doporučuje nové Radě města zvát na všechna jednání komise životního prostředí místně
příslušného strážce přírody ze Správy CHKO České středohoří. Důvodem je předejít případným
nedorozuměním, tedy jde o vzájemnou komunikaci při řešení otázek ochrany přírody a
životního prostředí.
3) K záležitosti cyklostezky číslo 15 „Ploučnice“ upozorňuje komise Radu Města, že dosud
nedošlo k slíbeným opravám a úpravám na této cyklostezce, takže lze očekávat, že silnějšími
dešťovými srážkami (případně jarním táním) dojde k dalšímu poškození. Současně s tím komise
ŽP vyjadřuje nespokojenost nad vykácením řady stromů podél cyklostezky v místě souběhu
s železniční tratí. Tvrzení, že se jednalo o poškozené stromy, které by mohly spadnout na trať,
považuje komise za zavádějící, nepravdivé, protože se jednalo například o poškození
nevykazující duby cca 15 až 20 metrů od kolejí. V průběhu výstavby cyklostezky byly tyto
stromy chráněny před poškozením stavbou, byly v průběhu kontrolních dnů přísně sledovány,
aby nebyly pokáceny, k čemuž nakonec paradoxně došlo v říjnu 2014 na základě požadavku ze
strany ČD.
4) Komise upozorňuje, že od 1.1.2015 bude nutné řešit v rámci odpadového hospodářství i
zajištění likvidace biologického odpadu. V současné době je biologický odpad likvidován buď
v komunálním odpadu, nebo jsou vytvářeny černé skládky po okolí města v lesích a na březích
Ploučnice, v neposlední řadě dochází k jeho spalování a tím zamořování okolí kouřem. Komise
ŽP doporučuje Radě Města, aby projednala tuto záležitost a zadala odboru výstavby a životního
prostředí zpracovat vyhledávací studii pro zřízení kompostovacího místa na vhodném
městském pozemku, například v oblasti nad Ovesnou. Takové kompostovací místo by bylo
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možné vybudovat například ve spolupráci s okolními obcemi. Uvedené místo by mohly
obsluhovat Služby města v rámci rozšíření služeb sběrného dvora. Na tomto místě by mohlo být
prováděno i drcení větví na štěpky místo jejich současného spalování. Výsledné produkty by
mohly být využívány pro potřeby údržby městské zeleně a pro případný prodej
5) Komise ŽP také upozorňuje na fakt, že SMO ČR v rámci projektu meziobecní spolupráce má na
děčínském magistrátu realizační tým tohoto projektu pro správní obvod ORP Děčín. Tento tým
v oblasti odpadového hospodářství na základě výsledku práce fokusní skupiny pro tuto oblast
navrhuje, aby se všechny obce z ORP Děčín spojily pro společný výběr dodavatele svozových
služeb, což by přineslo významné snížení ceny a vyšší konkurenci díky nabídce služeb i jiných
firem, než jaké dosud v naší oblasti působí. Mohlo by dojít k vážení a tak přehledu o skutečné
produkci odpadu, zvýšil by se podíl tříděného odpadu, vyjednaly by se lepší ceny za výkup
druhotných surovin atd. Děčín v současné době zahájil přípravu pro vyhlášení výběrového
řízení a tak je nezbytné neodkladně zahájit společná jednání. Toto jednání se uskuteční dne
14.11.2014 v Děčíně, takže komise doporučuje, aby Benešov n/Pl. byl zde aktivně
zastoupen.
6) Do konce období činnosti komise ŽP v tomto složení bude ještě projednána žádost odboru
výstavby a životního prostředí o posouzení žádosti na kácení dvou stromů v Družstevní ulici.
Výsledek šetření bude zaslán panu Vrabcovi elektronickou poštou nejpozději do 10.10.2014.
7) V rámci řešení výměny stromořadí v Nádražní ulici komise ŽP upozorňuje na fakt, že výsadba
nebyla provedena v prospěch vysazených stromů a je možné, že se některé neujaly. Doporučuje,
aby takové stromy byly nahrazeny novými a další výsadba aby byla provedena odborníkem a
s možností zálivky.
8) Komise vzala na vědomí informaci o poškození borovice v Žižkově ulici ořezáním větví.
K ořezání došlo v průběhu února 2014, k fyzickému skácení torza stromu došlo v květnu 2014,
dle informace ze Správy CHKO České středohoří až po zahájení správního řízení, tykajícího se
nezákonnému poškození stromu. Poražením stromu na „zahradě“ za plotem sice paradoxně
došlo k odstranění poškození stromu, ale to již nemá vliv na probíhající správní řízení za
poškození stromu. Proto komise ŽP doporučuje naplnění bodu č. 2 tohoto zápisu a také
doporučuje zveřejnění nabídky všem občanům, aby své záměry odstranit dřeviny raději předem
projednali buď s pracovníkem úřadu, který má zeleň na starosti, nebo s příslušným strážcem
přírody S CHKO České středohoří, nebo s komisí ŽP. Komise současně s tím upozorňuje, že se
již připravuje další změna v oblasti kácení dřevin, rostoucích mimo les, má dojít k zpřísnění
ochrany. Proto doporučuje Radě města, aby uložila nové komisi ŽP toto sledovat a neodkladně
o výsledku informovat jak Radu města, tak veřejnost (například v Benešovských novinách).
9) V záležitosti uloženého úkolu určení některých druhů dřevin v parku pod Bílou školou. Došlo
k zpracování přehledu stávajících a nově vysazených dřevin. Otevřela se tak cesta pro nové
složení komise ŽP, aby vypracovala návrh náhradní výsadby v uvedeném parku tak, aby se park
postupně změnil na hodnotné arboretum. Úkol byl současnou komisí ŽP splněn.
10) Komise ŽI doporučuje Radě města, aby uložila nové komisi ŽP ve spolupráci se správcem
majetku města provést evidenci všech dřevin na veřejných plochách ve městě s fyzickým
označením jednotlivých stromů evidenčními čísly. Tato evidence by se měla skládat
z druhového určení, změření obvodu kmene ve výšce 1,3 metru, změření výšky stromu a
obvodu koruny, vizuální zjištění zdravotního stavu (pro výpočet ceny – město nemá přehled o
hodnotě dřevin ve svém vlastnictví) a zakreslením do mapy (lze například využít GPS
souřadnic).
11) Komise připomíná Radě města, že dosud nedošlo k slíbené obnově stromořadí podél cesty na
Sokolském vrchu směrem na Ploučnickou vyhlídku. Původní stromy měly být dle dohody se
správcem městských lesů nahrazeny solitérními kaštanovníky setými (Castanea sativa Mill.).
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12) Doporučujeme, aby se do blízké budoucnosti na cestě na Ploučnickou vyhlídku dodal městský
mobiliář – lavičky a to v souběhu s výsadbou slíbených kaštanovníků. Z této cesty je hezký
pohled na město, který láká návštěvníky i benešovské občany k častým procházkám tímto
místem. Současně je ale nutné upozornit Radu města, že tato cesta je v době vlhka blátivá a bylo
by vhodné zde udělat úpravu povrchu tak, aby cesta byla pro pěší použitelná. Navíc od vykácení
původního stromořadí došlo k silnému nárůstu kořenových a pařezových výmladků v okolí této
cesty, což bude zapotřebí řešit.
13) Stav včelstev v ČR je alarmující a jejich onemocnění se nevyhnulo ani Benešovu nad Ploučnicí.
Proto komise ŽP vítá a doporučuje Radě města pomoci realizovat záměr MAS Labské skály na
zřízení naučné stezky o včelařství v katastru Benešova nad Ploučnicí. MAS Labské skály je
připravena zpracovat projekt a financovat jej, předběžný tip na umístění je v zahradě
benešovské fary, může být ale protažena například v zelené ploše v okolí kostela a fary
(informační panely s aktivními prvky atd.).
14) Komise ŽP doporučuje Radě města schválit záměr na dlouhodobý (až 99 let) pronájem ostrovů
MVE Interkovu za symbolický poplatek s podmínkou souhlasu stavební činnosti a zřízením
stezky přes ostrovy pro pěší a cyklisty. Díky tomu by bylo možné řešit tuto atraktivní lokalitu
jako klidovou zónu s výsadbou vhodné zeleně, instalací městského mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, informační tabule, bezpečnostní prvky a další) s možností rozšíření přístupové
lávky u Nerudovy ulice na potřebnou šíři a zřízením sjezdu z lávky přes Ploučnici u koupaliště.
Terén je velmi vhodný pro procházky senioru (např. z blízkého klubu), byl by užíván rodinami
s dětmi, lákal by turisty a přiblížil by cyklisty k dalším atraktivitám města, jako je termální
koupaliště. V neposlední řadě by řešil bezpečnost pohybu mimoúrovňovým křížením se silnicí
II/262.
15) Záležitost studánek v prostoru města doporučuje komise dokončit opravu studánky pod Ostrým
formou doplnění jejího uzavírání (vhodná dvířka) a následně její důkladné vyčištění. Dále
doporučuje ve spolupráci s památkáři rekonstruovat studánku u komplexu zámků na křižovatce
ulic Zámecká a U studánky tak, aby byla pravidelně od jara do podzimu funkční (s vodou).
16) Invazivní rostliny je zapotřebí je opakovaně potlačovat. Jejich výskyt je hlavně na březích řeky
Ploučnice a také v Husově ulici u nepovolené skládky. Komise ŽP doporučuje Radě města, aby
požadovala po nové komisi ŽP zmapování výskytu invazivních rostlin tak, aby se daly učinit
další potřebné kroky.
17) Komise vítá dokončení značení nové oficiální značené turistické trasy v zelené barvě mezi
Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí od Klubu českých turistů a sděluje
Radě města, že prostřednictvím svého předsedy zajistila vyznačení této trasy na Mapách.cz
včetně vodopádu, pramenišť, studánek a vyhlídek. Doporučuje Radě města zajistit pravidelnou
údržbu stezky na celém svém katastrálním území (sečení, likvidace invazivních druhů rostlin,
úklid, mobiliář). V této záležitosti komise navrhuje další rozvoj této stezky úpravou stávající
pěšiny a jejím prodloužení od vodopádu nad železničním tunelem kolem ptačích kamenů
(tvarem jsou podobné Ptačím kamenům u Bukové hory a připomínají ptačí nebo dračí vejce) až
na vyhlídkou nad Terezínským údolím, čímž by došlo k celoročnímu zkruhování stezky pro
všechny návštěvníky. S tímto záměrem komise byl seznámen značkař KČT a z jeho strany byl
vysloven souhlas a doporučení k realizaci.
18) Záležitost exhalací z lokálních topenišť. Současný stav je stále alarmující, i bez měření dochází
k výraznému překračování limitů znečištění ovzduší, tudíž dochází k poškozování zdraví
občanů města. Proto komise ŽP doporučuje Radě města, aby požadovala po nové komisi ŽP
další sledování vývoje včetně požadování po ČIŽP provádění kontrol kvality prodávaného uhlí.
19) Komise životního prostředí navrhuje v rámci nařizování náhradní výsadby odborem výstavby a
životního prostředí doplnění dřevin v parku pod kostelem o:
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v horní části dolní třetiny parku ve volném prostoru 1x dub červený (Quercus rubra) je
statný, pevný opadavý listnatý strom, který dorůstá výšky 25 až 40 metrů, dožívá se až 500
let, je velmi vhodný do parků, které zejména jsou svahovité, má mohutný kořenový systém,
zejména do hloubky.
v části nad polovinou ve volném prostoru parku by byl vhodný 1x kaštanovník
setý (Castanea sativa Mill.) nazývaný též kaštanovník jedlý, je to opadavý listnatý strom z
čeledi bukovitých (Fagaceae), který dorůstá výšky 20–25 m a má širokou vejčitou korunu,
tloušťka jeho kmene někdy přesahuje až 2 m. Dožívá se běžně věku 1000 let a více. Jeho
dřevo je těžké, pevné, tvrdé, pružné a houževnaté.
Důvodem je, že by tato výsadba opticky "srovnala" svahovitost, hlavně by zaplnila prostor
parku, kde v současné době jsou stromy po původní výsadbě extrémně vysoké (dnes bez
náhrady již chybějících stromů) a bude potřebné počítat do velmi krátké budoucnosti s obměnou
většiny stromů a vhodnou dosadbou. V této záležitosti komise navrhuje projednání a vyhlášení
památnými stromy dva tisy červené, které se v tomto parku nalézají.

Zapsal: Ota Dračka
Dne:
22.10.2014

