Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 20.01.2014
Komise se sešla ve složení:
Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Mgr. Jiří Špička, Kateřina Štěpánková, Luděk Smejkal.
Omluven: Radek Provazník.
Komise se sešla v malé zasedací síni MěÚ Benešov nad Ploučnicí.
Čas jednání: zahájení v 17:00 hodin, ukončení jednání v 18:45 hodin.
Projednáno bylo:
•

•

•
•

•

Další termíny práce komise ŽP na rok 2013 a první polovinu roku 2014 jsou:
Pondělí od 17:00 hodin v malé zasedací síni MěÚ, pokud nebude operativně dohodnuto jinak.
Další jednání bude ve dnech 17.2.2014, 17.3.2014, 14.4.2014, 19.5.2014 a 16.6.2014. Mimo
uvedené termíny se mohou konat mimořádná jednání komise, vyžádá-li si to momentální
situace.
K záležitosti cyklostezky číslo 15 „Ploučnice“ upozorňuje komise Radu Města, že již dochází
k poškozování povrchu cyklostezky. Jedná se o silné znečišťování povrchu zemědělskými stroji,
zejména na vrchu Ostrý bez následného očištění. Dále se jedná o užívání cyklostezky
motorovými vozidly (osobní automobily, čtyřkolky, motocykly) i přes fakt, že je toto zakázáno
instalovaným dopravním značením. Ve směru na Děčín byla provedena ohlášená těžba
označených stromů. Prostor cyklostezky byl na několika místech využit k rozřezání kmenů.
Povrch cyklostezky ale nebyl následně očištěn, na vozovce zůstaly kusy kůry, na mnoha
místech malé kudy dřeva a v oblastech, kde zůstaly stopy po vjíždění do lesa nebo na lesní
cesty, zůstalo znečištění povrchu cyklostezky. Komise navrhuje, aby bylo se správci pozemků
v okolí cyklostezky (zemědělská výroba a lesní hospodářství) projednáno, aby dohlédli na
neprodlený úklid povrchu cyklostezky po jejím využití k dopravě. Dále komise doporučuje
Radě Města, aby situace s porušováním dopravních zákazů byla projednána s Policií ČR a bylo
přijato opatření, které by zjištěné přestupky co nejvíce řešilo.
Komise projednávala možnosti řešení likvidace komunálního odpadu v návaznosti na podporu
třídění druhotných surovin.
Řešení odpadového hospodářství vyžaduje 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. Komise ŽP doporučuje Radě Města, aby projednala tuto záležitost a
rozhodla o zřízení kompostovacího místa na vhodném městském pozemku, například v oblasti
nad Ovesnou. 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.
Předseda komise navrhl řešení umístění geologické expozice v dohodě s majitelem vodního díla
u MVE Interkovu na ostrovy tohoto vodního díla, kde by byla expozice volně přístupná a plnila
by svou funkci. Důvodem pro změnu navrženého místa je skutečnost, že první navržené místo
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podél cesty na Ploučnickou vyhlídku by znamenalo, že exponáty by byly zastíněné, trpěly
by obrůstáním mechem. Druhé navržené místo v oválu kolem keřového „bludiště“ bylo na
Facebooku opakovaně ostře napadeno některými občany po zveřejnění námětu jedním ze
zastupitelů prostřednictvím Děčínského deníku i když se jednalo o neprojednanou záležitost,
tedy ani nechválenou. Jiné lokality, jako v parku pod Bílou školou (obdoba problému jakou u
cesty na Ploučnickou vyhlídku), v parku pod kostelem (vlastnické důvody – 2/3 parku vlastní
církev), na volné zelené ploše u železničního přejezdu (plocha je plánována pro jiné využití,
mohlo by dojít k následnému stěhování expozice, nejedná se o klidné místo), podél cyklostezky
(vlastnické problémy, zastínění, expozice by nepřivedla turisty do města). Majitel vodního díla
pan Holakovský je připraven se s Městem dohodnout na spolupráci na zprůchodnění ostrovů i
na umístění geologické expozice. Komise doporučuje Radě Města, aby svolala jednání RaM
s panem Holakovským za účasti členů komise ŽP s cílem dohodnutí podmínek spolupráce,
vedoucí k následnému uzavření dohody, čímž by se otevřela cesta i pro případné využití
některého z vyhlašovaných grantů na financování cyklostezek, pěších zón i uvedené geologické
expozice.
Komise ŽP doporučuje Radě Města, aby pracovník Městského úřadu pan Vrabec projednal
s majitelem pozemku odstranění břízy v ulici Heřmanovská mezi křižovatkou s ulicí
Českolipská a dvorem Sběrných surovin. Uvedená bříza je silně nakloněná do prostoru
vozovky.
V rámci řešení výměny stromořadí v Nádražní ulici byl podán ústní návrh místostarostou p.
Vrbickým a vedoucím Služeb města p. Nelibou na odstranění současných stromů a provedení
náhradní výsadby pouze v oblasti mimo vozovku, tedy ve svahu zelené městské plochy ve
stejném počtu. Komise uvedený návrh projednala. Vzala do úvahy jak počet současných stromů,
tak již chybějící stromy a také doporučení Správy CHKO České středohoří (Ing. Franěk a Ing.
Robková). Na základě současného zdravotního stavu uvedeného stromořadí doporučuje Radě
Města rozhodnout o kompletní výměně stromořadí za nové stromy včetně zeminy tak, jak bylo
před cca čtyřmi roky doporučeno odborníky ze Správy CHKO ČS. Doporučeno bylo stromořadí
počtu současných stromů a již chybějících stromů, co se týká délky stromořadí, tak zachování
celé délky. V části, kde jsou stromy vysazeny mimo vozovku, tedy za zábradlím, bylo
doporučeno, aby byly stromy vysazeny, 1,5 metru od zábradlí, druhově platany.
Komise splnila první část uloženého úkolu a dne 28.12.2013 provedla měření a zakreslení
v měřítku současného stavu dřevin v parku pod Bílou školou. V současné sobě zpracovává
návrh náhradní výsadby v uvedeném parku tak, aby se park postupně změnil na hodnotné
arboretum, které by sloužilo jak odpočinku, tak vzdělávání a lákalo by do města turisty.
Jednotlivé druhy dřeviny by byly opatřeny popisky v českém, německém a latinském jazyce.
Komise doporučuje obnovit původní parkové pěšiny očištěním kamenné dlažby a opravou této
dlažby. Dále navrhuje rozmístění většího počtu laviček s odpadkovými koši. V prostoru tohoto
parku by případně mohly být do budoucna i rozmístěny prvky pro sport (venkovní sportovní
nářadí pro posilování).
Komise ŽP byla seznámena se stavem poškozování památky hradu Ostrý. V okolí ohniště jsou
poházené lahve a dochází k poškozování zdí, které hrozí zřícením. Komise ŽP doporučuje Radě
Města tuto záležitost projednat se zástupci obce Františkov nad Ploučnicí a uvědomit Národní
památkový ústav. V případě zřícení zdí by došlo i k poškození majetku Města Benešov nad
Ploučnicí a je zde riziko případného zranění osob, které by se mohly nalézat pod hradem.

Zapsal: Ota Dračka
Dne:
20.01.2014

