Zápis z jednání komise životního prostředí
dne 8.2.2016
Místo: Plasy, Nebřeziny, Babina
Přítomni:
Předseda: ing. Miroslav Červený,
Členové: ing. Michal Radoš, Josef Mařík, Marie Stančová, Jiří Řezáč, Josef Eret,
Jaroslav Král
Host: František Zídek
Program:

1) Posouzení projektu ozelenění Nebřeziny
2) Údržba zeleně na obecních pozemcích Babina – OV Babina
3) Příprava projektu inline dráhy – stavební technik pan Kovařík
4) Výstavba parkoviště Plasy Potoční ulice
5) Žádost pan Jiří Šiml
6) Žádost paní Nová

603) Projekt ozelenění Nebřeziny
Komise vítá tento projekt celkového koncepčního řešení zeleně v místě a doporučuje
Radě města Plas jeho podporu, včetně finanční. Projekt je projednáván s dotčenými
obyvateli tak, aby byla zajištěna následná péče o stromky. Teprve následně budou s
ohledem na výsledky tohoto projednání a na možnosti získání dotací řešeny jednotlivé
realizační etapy. Komise oceňuje i doplnění polních cest ovocnými stromy. Schválený
koncepční materiál bude sloužit nejen pro město, ale i pro vyjednávání s dalšími správci
(a realizátory) zeleně na katastru obce jako je např. SÚS, Povodí, Lesy, privátní subjekty
apod.
604) Údržba zeleně Babina
Komise souhlasí s pokácením topolů, jasanu a vrby na pozemcích 1097/6, 874/4 a
429/2 k.ú. Babina a dále s vyčištěním těchto pozemků od trní a nekvalitních nárostů.

Dále komise souhlasí s pokácením ořešáku rostoucího na pozemku 38/3 v k.ú.
Babina. Důvodem je možnost úpravy obecního pozemku.

605) Žádost pan Jiří Šiml
Komise souhlasí s pokácením javoru na pozemku 39/20 v k.ú. Plasy. Strom roste
v těsné blízkosti nemovitosti. Pozemek je ve vlastnictví žadatele.

606) Projekt inline dráhy Plasy Velká louka
Komise souhlasí s kácením aleje starých smrků podél současné vycházkové trasy
k Prelátce – parcely 263/69 a 283/16 v k.ú. Plasy. Parcely jsou ve vlastnictví města.

Stromy jsou staré a průběžně odumírají a vyvrací se. Stromy představují určité
nebezpečí pro chodce za silného větru. Mělce uložené kořeny pak neumožňují
kvalitní výstavbu dráhy a na druhou stranu jejich odstranění způsobí rychlejší
odumírání aleje.
Komise konstatovala, že alej je částečně obnovena výsadbou smrku a douglasky a
náletovými jedinci dubu. Při kácení je třeba šetřit tyto mladé stromky. Volná místa po
poražených stromech lze doplnit co nejpestřejší výsadbou. Tyto mladé stromky svými
kořeny nepředstavují žádné ohrožení po dobu životnosti asfaltové dráhy.

Komise nedoporučuje kácení vrby před Zelenou lávkou. Strom je vitální a bez
zjevných vad. Pěšinky jsou pod úrovní terénu, při jejich dorovnání tedy nedojde
k poškození kořenového systému stromu.

607) Výstavba parkoviště Plasy Potoční ulice
Komise nemá námitek proti pokácení jednoho dubu na pozemku 416/11 v k.ú. Plasy.
Pozemek je ve vlastnictví města Plasy.

608) Žádost paní Nová
Komise nemá námitek proti pokácení topolů na pozemku 433/1 v k.ú. Babina, který
je ve vlastnictví žadatelky. Pokácení starých stromů přispěje ke zvelebení okolí vodní
nádrže.

Zapsal 16. 2. 2016 ing. Červený

