Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 6. 3. 2017
Komise se sešla ve složení:
Ota Dračka, Petr Jansa, Ing. Karel Šohaj, Antonín Vorel.
Omluvena: Kateřina Štěpánková.
Přítomen jednání byl starosta města Filip Ušák.
V komisi došlo k změně, kdy na vlastní žádost ukončil práci v komisi Luděk Smejkal, a RaM schválila
doplnění komise o Antonína Vorla. Komise ŽP tímto děkuje Luďkovi Smejkalovi za dosavadní kvalitní
letitou činnost v komisi.
Komise se sešla v kanceláři místostarosty na MěÚ Benešov nad Ploučnicí.
Čas jednání: zahájení v 17:00 hodin.
Projednáno bylo:
1. Další termíny jednání komise ŽP v roce 2017 jsou: 10. 4., 15. 5., 12. 6., 11. 9., 9. 10., 11. 12. 2017,
vždy od 17:00 hodin v kanceláři místostarosty. Mimo uvedené termíny se mohou konat mimořádná
jednání komise, vyžádá-li si to momentální situace.
2. V sobotu dne 4. 3. 2017 se v 11:00 hodin obrátil na předsedu komise s žádostí o řešení situace
majitel MVE Bedřichov pan Holakovský s tím, že celé okolí MVE (č.p. 799 a č.p. 705) je dlouhodobě
obtěžováno silným kouřem a zápachem spálených plastů ze dvou míst a to od zahrady a komínů
domu č.p. 374, dále pak ze zalesněného prostoru na navážce u železničního tunelu (GPS
50.7284803N, 14.3209392E). Na místě byla provedena Stráží přírody a Městskou policií prohlídka a
bylo u železničního mostu a tunelu nalezeno mezi stromy velké nezajištěné ohniště s ještě teplým
popelem a stopy po vypalování kabelů a spalování plastů. Na místě nebyl nikdo zastižen. U blízkého
vodopádu jeden turista s dvěma dětmi potvrdili, že ze svého místa viděli u tunelu oheň s vysokými
plameny a několik postav, které na tu vzdálenost nedokázali identifikovat.

1

V neděli 5. 3. 2017 v 16:18 hodin bylo při průjezdu kolem domu č.p. 374 zjištěno na zahradě
spalování směsi odpadů, doprovázené silný černým kouřem a zápachem spálených plastů.
Telefonicky byla vyžádána pomoc Městské policie.

Předseda komise navrhl uvedená místa kontrolovat pomocí foto pastí a řešení prostřednictvím IŽP.
Bylo dohodnuto, že Ing. Šohaj zjistí zákonné možnosti postihů pro ty, kteří uvedeným způsobem
likvidují odpady. Panu Holakovskému bylo na místě doporučeno, aby v případě opakování situace
pořídil ze své MVE fotodokumentaci a neprodleně přivolal PČR. Není vyloučeno, že by se mohlo
jednat i o spalování, resp. vypalování věcí, které by mohly pocházet z trestné činnosti. Předseda
komise bude záležitost řešit i v rámci činnosti stráže přírody z důvodu, že se tato lokalita nalézá
nejen v CHKO České středohoří, ale i v EVL Dolní Ploučnice.
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3. Úkol Dne 4. 3. 2017 byly v průběhu šetření Stráží přírody a MP nalezeny černé skládky mezi silnicí
II/262 (Českolipská ul.) a železniční tratí (GPS 50.7291053N, 14.3175703E). Komise doporučuje RaM,
aby odbor VaŽP tuto záležitost řešil v rámci svých pravomocí.

4. V prostoru mezi Českolipskou ulicí a železniční tratí u Valkeřické ulice (GPS 50.7299811N,
14.3126028E) došlo k vykácení většího množství stromů rostoucích mimo les. Pařezy dokazují, že se
v mnoha případech jednalo o stromy podléhající ze zákona povolení k jejich odstranění. Dle
informace odstranění stromů provedly Služby města. Ing. Šohaj zjistí, zda na kácení bylo vydáno
povolení pracovníkem úřadu panem Vrabcem (kdo si činnost Služeb města objednal, zda bylo, kdy a
kým požádáno o povolení odstranění stromů, zda a kdy bylo povolení vydáno a na které stromy). KŽP
se shodla, že coby pozitivní krok uvedené místo bylo z hlediska čistoty města uklizeno, černá skládka
byla zlikvidována (4 plné valníky). Pan starosta ocenil zpřehlednění místa z hlediska bezpečnosti
dopravy. Pozn. Toto místo figuruje v seznamu míst s výskytem křídlatky, proto bude zapotřebí místo
monitorovat.
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5. KŽP doporučuje, aby odbor VaŽP a Stavební úřad projednali s Českými dráhami, provedení demolice
a odstranění sutin poškozeného a nevyužívaného drážního domku č.p. 257 (GPS 50.7295975N,
14.3148131E).
6. V záležitosti povoleného kácení náletových dřevin, vydaného pro ČD, v prostoru nad opěrnou zdí
svahu Sokolského vrchu (GPS 50.7379464N, 14.3114978E) se na KŽP obrátili občané, bydlící u
železniční trati na Českolipské ulici s tím, že bylo provedeno vykácení pouze úzkého pásu
bezprostředně u vrcholu zdi a zbytek byl ponechán v původním stavu, který trvale drží jejich domy a
pozemky ve stínu. K tomuto stavu došlo z důvodu odstranění vzrostlých lip a následnému vzniku
hustého porostu výhonů po celé ploše. KŽP doporučuje, aby odbor VaŽP záležitost projednal s ČD
s tím, aby byla provedena probírka v horní části pozemku a aby byly ponechány pouze vybrané
výhony k dalšímu růstu (v dostatečné vzdálenosti od sebe).
7. KŽP doporučuje, provedení vyčištění prostoru v majetku Města, kterým je svah mezi železniční tratí a
tělocvičnou č.p. 276 (Sokolovnou, GPS 50.7387783N, 14.3094486E) od náletových dřevin a odpadu.
Uvedené místo je v horní části zasažené i křídlatkou. V této souvislosti byla podána informace, že
byla zahájena jednání s ČD o potřebě odstranění některých dřevin v dolní části svahu po celé délce
nádraží z důvodu připravované rekonstrukce nádraží. KŽP upozorňuje, že v této oblasti jsou
minimálně dva termální prameny a bude zapotřebí zajistit jejich ochranu.
8. KŽP doporučila projednat s ČD vyčištění svahu u vyhlídky v Sokolovské ulici (GPS 50.7383472N,
14.3107253E), odbor VaŽP uvedené řešil písemně, komise žádá o sdělení výsledku jednání, zajistí Ing.
Šohaj.
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9. KŽP doporučuje provedení obnovy aleje podél cesty na Ploučnickou vyhlídku včetně opravy
technického stavu této cesty, která je od vykácení stromořadí při deštivém počasí velmi blátivá, což
je silně kritizováno všemi uživateli jdoucími po značení žluté turistické trase. Předseda komise
s vedoucím VaŽP připraví návrh řešení jako podklad pro možnost využití některého z dotačních
titulů.
10. Záležitost zeleně na hřbitově byla projednána s AOPK Ústecko s tím, že dle informace vedoucího
VaŽP AOPK s odstraněním problematických stromů souhlasí včetně náhradní výsadby. Vedoucí VaŽP
komisi seznámil s podklady. Mělo by dojít k odstranění všech stromů, které svým kořenovým
systémem ničí majetek občanů (dochází k trhání a zdvihání hrobových míst) a k následné nové
výsadbě. KŽP za podmínky souhlasu AOPK s řešením souhlasí a doporučuje provedení. KŽP
doporučuje starostovi, aby s touto záležitostí seznámil občany prostřednictvím Benešovských novin.
Pozn. Některé stížnosti občanů, že na hroby padá listí, nejsou zákonným důvodem k odstranění
stromů.
11. Ve dnech 8. 4. 2017 (sobota) a 9. 4. 2017 (neděle) proběhne v Benešově n/Pl a jeho okolí
celorepubliková akce Ukliďme Česko. Město se každoročně zapojuje a dobrovolníci uklízejí tuny
odpadu po těch, kteří nejsou schopni pochopit, že mají sběrný dvůr zdarma. Hlavní akce bude
v neděli, kdy budou k dispozici Služby města. Sobota je vyhlášena pro ty, kteří se chtějí zapojit a
v neděli nemohou. Pracovní rukavice a pytle budou k dispozici u organizátorů na stanovených
místech.
12. Na žádost odboru VaŽP komise souhlasí a doporučuje provedení výzdoby živými květinami
vybraných míst města (náměstí, sídliště) v plánovaném rozsahu (jarní a letní). V této záležitosti
doporučuje zajištění průběžné péče, zvláště v horkých dnech ve formě vhodné zálivky.
13. KŽP doporučuje na základě požadavku pracovnic Památkového úřadu přesazení zimostrázu (Buxus) u
Kalvárie a to na jiná vhodná místa ve městě. Kolem Kalvárie doporučuje instalovat danému místu
vhodné kované zábradlí pro ochranu soch.
14. V záležitosti parku pod kostelem bylo ze strany AOPK Ústecko před cca rokem doporučeno
odstranění poškozených dřevin v dolní části parku (tato část je v majetku církve), doplnění prázdných
ploch novou výsadbou a ošetření poškozených stromů v horní části parku (v majetku Města). Před
časem bylo ze strany KŽP navrženo projednat s církví převedení dolní části parku do majetku Města
z důvodu, že církev nedisponuje finančními prostředky na údržbu tohoto parku a Město údržbu po
celá léta provádí bezúplatně za církev. KŽP doporučuje vedení města k projednání této záležitosti
s majitelem dolní části parku.
15. Dne 7. 9. 2016 proběhlo jednání místostarosty a předsedy KŽP na AOPK Ústecko s Ing. Ivou
Vaňkovou s cílem dohodnutí postupu pro likvidaci invazivních druhů rostlin s tím, že bylo dohodnuto,
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že bude jednáno o společném postupu s okolními obcemi, s Děčínem a MAS Labské skály. Při
využívání dotací je nutné počítat s 15 % spoluúčastí.
Náklady obvyklých opatření jsou:
a. 1. rok 40.000,- Kč/ha + 500,- Kč na monitoring
b. 2. rok 20.000,- Kč/ha
c. 3. rok 10.000,- Kč/ha
Tato záležitost byla uvedena v zápisu z jednání KŽP ze dne 3. 10. 2016. V záležitosti největší souvislé
plochy zasažené křídlatkou v městě, kde se jedná o škvárové hřiště a přilehlou část plochy u vodního
zdroje až k budově bývalého Benaru 02, bylo předsedou KŽP o tomto jednáno s majitelem těchto
nemovitostí panem Šámalem. Pan Šámal přislíbil provedení likvidace křídlatky s tím, že co se týká
zasažené plochy na hřišti, má od Města objednávku ze dne 18. 10. 2011 (viz příloha zápisu), kterou
je přislíbeno udržování pozemků v náležitém stavu ze strany Města. Toto bylo také projednáno na
posledním jednání ZaM. KŽP doporučuje tuto záležitost ze strany vedení města řešit s panem
Šámalem. Pozn. Uvedená objednávka byla zaslána na základě předchozího ujednání mezi panem
Šámalem, zástupcem Města a zástupcem benešovských sportovců.

16. KŽP doporučuje, aby Služby města na zasažených plochách v majetku města likvidovaly křídlatku již
v jarních měsících a opakovaně později jejím odstraněním nadzemních částí, aby nevyrostla nad 40
cm výše.
17. V loňském roce se řešila černá skládka u železniční trati na pozemku přiléhajícím k budově č.p. 258 v
Českolipské ulici (GPS 50.7386697N, 14.3106019E), jednalo se zejména o vyřazenou chladničku. Ta
sice byla odstraněna, ale na daném místě je nová černá skládka komunálního odpadu. KŽP
doporučuje, aby odbor VaŽP toto řešil ve správním řízení.
18. KŽP doporučuje, aby bylo provedeno ošetření ovocných stromů na zahradě v majetku Města, která je
mezi ulicí Valkeřická a Českolipská (GPS 50.7296144N, 14.3124364E).
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19. KŽP upozorňuje na potřebu opravit cestu pro pěší od ulice Zámecká do ulice Pod Táborským vrchem
a současně s tím doporučuje vedení města projednat s kastelánem údržbu příkopů (odstranění náletů,
sečení trávy, úklid).

Zapsal: Ota Dračka
Dne: 6. 3. 2017
Ověřil: Petr Jansa
Příloha: Dopis – Využití prostor „škvárového hřiště“ na p. p. č. 466 v Benešově nad Ploučnicí
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