Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012
Komise je ve složení:
Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová, Kateřina Štěpánková
Projednáno bylo:
•

•

Poškozování veřejné zeleně, zejména výsadby z posílení biodiverzity sídliště, parkujícími
motorovými vozidly (viz fotodokumentace) a občany při nakládání a vykládání věcí z úložných
prostorů motorových vozidel. Komise ŽP před časem navrhla řešení, spočívající v úpravě
dopravního značení tak, aby provoz v ulici Sídliště byl ve směru od centra města na Děčín
(západním směrem) jednosměrný a parkování bylo po levé straně formou šikmého stání.
Argumentování faktem, že se sníží počet parkovacích míst nemůže obstát před fakty:
o Obousměrný provoz, který umožňuje dle platných předpisů jezdit touto ulicí maximální
rychlostí, přináší s ohledem na hrající si děti a také na vyjíždění aut z řady
zaparkovaných vozidel, často nebezpečné situace, které je potřebné v maximální možné
míře zabránit. Navíc současný stav brání provádění potřebné údržby zeleně.
Jednosměrný provoz řeší situaci.
o Ulice Sídliště není tak dlouhá, aby obstála argumentace na spotřebu pohonných hmot při
srovnáním se zklidněním provozu a zvýšením bezpečnosti zejména dětí.
o Šikmé stání zamezí dnes běžně prováděnému zacouvání vozidel do zeleně a z hlediska
bezpečnosti provozu značně usnadní řidičům bezpečné vyjíždění.
o Šikmé stání rozšíří i průjezdný profil vozovky, čímž se usnadní i průjezd vozidlům
integrovaného záchranného systému.
o Úbytek parkovacích míst je kompenzován provedenou výstavbou nových parkovacích
míst a další zvýšení parkovacích míst sídliště může být řešeno například za panelovým
domem č.p. 656 až 661 tak, aby nedošlo k poškození řady vysazených stromů. Toto
řešení bylo navrhováno již při řešení rozšíření biodiverzity sídliště.
Proto komise ŽP navrhuje Radě města, aby tuto záležitost opět projednala a dala k tomu návrhu
kladné vyjádření pro co nejrychlejší realizaci. Současně s tím doporučuje komise ŽP častější
kontroly Městskou policií.
K nově vysazené zeleni v rámci náhradní výsadby:
o Katalpa před kinem – byla sice vysazena a na ploše kolem ní bylo rozsypáno travní
semeno, to ale bylo vyseto neodborně a posloužilo tak pouze jako potrava ptactvu,
vysazený strom ale není v horkých dnech zaléván nikým ze strany Služeb města. Aby
nedošlo k jeho většímu poškození, je strom zaléván na vlastní náklady ze strany jednoho
občana města.
o Dva vysazené jinany dvoulaločnaté na sídlišti u autobusové zastávky – zde je stejná
situace jako u katalpy u kina.
o Náhradní výsadba za topoly, kde bylo dohodnuto, že místo náhradní výsadby na místě
odstraňovaných stromů, bude městu poskytnuta účelová finanční kompenzace pro
financování dosázení stromů na náměstí města.
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o Vysazené stromy na náměstí nebyly v letošním roce ošetřeny, řada podpěr je
couvajícími vozidly polámána. Podpěry je ale z důvodu ochrany stromů nutné zachovat,
nebo nahradit je jinou účinnou ochranou.
o Komisi ŽP není známo, jak bylo rozhodnuto co se týká náhradní výsadby za pokácené
stromořadí v areálu bývalého Benar v Nádražní ulici.
O další náhradní výsadbě nemá komise od odboru ŽP informace i když o to před časem žádala.
Pokud by se vzala zpětně pětiletá doba, pak se jedná o značné množství zeleně. Proto komise ŽP
žádá Radu města o zajištění poskytnutí informace odborem ŽP, aby mohla ověřit stav náhradní
výsadby a dále tento stav sledovat. V případě nesplnění náhradní výsadby nebo stavu bez
potřebné péče by tak mohla komise ŽP navrhovat řešení vedoucí k nápravě. V záležitosti
poskytování informace odborem ŽP by bylo ideálním stavem, průběžné zasílání vydávaných
rozhodnutí elektronickou cestou předsedovi komise ŽP, který je současně stráží přírody při
Správě CHKO České středohoří a má tuto část chráněné krajinné oblasti na starosti.
Komise ŽP upozorňuje Radu města, že z vyhlídky v ulici Sokolský vrch již prakticky není na co
vyhlížet z důvodu hustého a vysokého porostu náletových dřevin a odnoží z dříve pokácených
lip na stráni nad železniční tratí. Tato stráň je navíc plná odpadků.
Členové komise se setkávají s názory občanů, že letošní květinová výzdoba náměstí oproti
loňské je znatelně menší co do rozsahu a méně kvalitní.
Současná situace v oblasti městské zeleně dle názoru komise ŽP již vyžaduje zřízení pracovního
místa zahradníka na plný úvazek. V rámci náplně práce by tak mohlo být řešeno:
o Zpracovávání návrhu výsadby zeleně, tedy i náhradní výsadby na městských zelených
plochách, účast při zpracovávání projektů, týkajících se městské zeleně.
o Příprava nové výsadby.
o Údržba městské zeleně (živé ploty a další dřeviny, sekání trávy, výsadba a odborný
dohled na náhradní výsadbu i prořezy, zálivka)
o Řízení úklidu (listí a větve na zelených plochách a podobně).
Podrobnější zpracování rozsahu náplně práce zahradníka pro Radu města připraví Kateřina
Štěpánková.
Komise ŽP se po delší době vrací i k tomu, že stále město hyzdí prázdné sloupy a nevyužívané
dráty a kabely. Například nefunkční dráty starého městského rozhlasu na střechách domů na
náměstí, telefonní kabel v Boženy Němcové a podobně. Navrhuje proto Radě města, aby byl
dán požadavek na Služby města k jejich odstranění na náklady vlastníků.
Obdobná situace je s vrakovištěm v areálu bývalé prodejny stavebnin v ulici Boženy Němcové,
kde dvůr je prakticky dlouhodobě vraky zaplněn. Podle informací sousedů, jsou vraky obývány
bezdomovci. Komise upozorňuje i na fakt, že v těsné blízkosti vraků je řeka.
V rámci budované cyklostezky navrhuje komise ŽP, aby bylo projednáno se Správou CHKO
České středohoří spojení části stezky s naučnou, například formou osazení tabulemi na
odpočinkových místech s tématikou k okolní přírodě.
Při řešení obnovy stromořadí v Nádražní ulici navrhuje komise ŽP v rámci druhové
rozmanitosti při celkovém pohledu na městskou zeleň a pro omezení napadení nově vysazených
stromů stejnými chorobami, jakými trpí současné stromořadí, aby zde byly vysazeny platany.
Vzhledem k tomu, že má být v rámci náhradní výsadby vysazen ještě jeden jinan dvoulaločnaté,
navrhuje komise ŽP, aby byl vysazen do středu travnaté plochy mezi sochou Švermy a
křižovatkou Českolipská – Sokolský vrch (křižovatka u železničního přejezdu).

Zapsal: Ota Dračka – předseda komise ŽP
Přečteno a odsouhlaseno členy komise ŽP.
Dne: 12.8.2012

Fotopříloha:
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