
Zápis 
z jednání komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství rady m ěsta č. 1/2017, 
které se konalo ve st ředu 12. 4. 2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti  MěÚ Úvaly, 
Pražská 276 
 
 
Přítomni:  Dr. Vítězslav Pokorný, Miloslav Kolařík, Petr Urban, Mgr. Jaromíra Borecká, Mgr. 

Jan Špaček, Ing. Jindřiška Pilná, Ph.D., Robin Duspara 

Nepřítomni:  JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D 

 
 
 
 
Program:  

1. Realizace ozelenění Úval 

2. Záměr na obnovu staré třešňovky na Vinici + výsadba třešňové aleje ve směru na 

Tlustovousy  

3. Projekt spolu Otevřené Úvaly „Sejdeme se u Donáta“ s propojením osy cest Úvaly – 

Hradešín a Škvorec – Přišimasy s výsadbou chybějících třešňových stromů, 

odstranění shnilých a vyvrácených stromů a ponechání doupných stromů pro ptáky a 

hmyz 

4. Názory členů komise na záměr zadržování vody v krajině – přírodě blízké 

5. Úvaha o opravě sochy sv. Donáta u Škvorce (po dohodě s majitelem sochy a 

pozemku, na kterém socha stojí) 

6. Operativní úkoly a záměry + různé: 

- Obnova a dosazení stromů na hrázi Fabráku, dále rekultivace a renovace zídky 

v ul. Dobročovická  

- Pražská II. – od závor k domu p. Skřivana – dosadit menší stromy, které kdysi 

silnici lemovaly 

- Na konci ul. Osadní usadit ceduli Zákaz skládky (opětovné zavážení stráně 

odpady z domácností a ze staveb) 

 
 
 
 
 
 
Předseda komise:        Dr. Vítězslav Pokorný 

 
 



Organiza ční záležitosti 
 
Předseda komise Dr. Vítězslav Pokorný zahájil jednání, přivítal všechny přítomné členy 
komise a představil program. 
 
1) Realizace ozelen ění Úval 

 
Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné o probíhající veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby – místo plnění realizace Město Úvaly, týkající se těchto ulic  

• ulice Denisova 
• ulice Dvořákova 
• ulice Jiráskova 
• ulice Sovova 
• ulice Vydrova 
• ulice Škvorecká 
• ulice Riegerova 

 
Dne 13. 4. 2017 proběhne otevírání obálek. Termín realizace ozelenění je do 31. 5. 2017. 
Předpokládaná cena zakázky 1.100.000,- bez DPH. 
 
Diskuse:  
 
Členové komise se vyjádřili k záměru kladně. 
 
Dále Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné s tím, že 24. 3. 2017 proběhlo terénní šetření 
za přítomnosti Ing. Renaty Stojecové, Ph.D., Ing. Lukáše Štefla – zahradního a krajinářského 
architekta, paní Pavlíny Slavíkové a pana Petra Prchala z Technických služeb. Byla 
projednána výsadba a úpravy jednotlivých ulic, a to  

 
• Park Satjam 
• Ulice Mánesova 
• Ulice na Spojce – Pod Tratí – kácení břízy  
• Ulice Dobročovická 
• Svah k Výmole v ulici Žižkova 
• Stezka na Jirny 
• Pražská ulice 
• Zatáčka Komenského 
• Ulice Presslova  
• Ulice na Dobročovice 
• Ulice Chorvatská, Lužická 
• Ulice Prokopa Velikého 
• Ulice Erbenova 
• Ulice Wolkerova 
• Ulice Tyršova 
• Ulice Fügnerova 
• Silnice Jirenská 

 
Dále Dr. Vítězslav Pokorný informoval přítomné o zakoupených stromech v zahradnictví 
v Kostelci nad Černými lesy, a to 

 
• 10 ks lip na hřbitov  
• 2 javory do ulice Vojanova  



• 8 ks habrů do ulice Klánovická – pan Petr Urban žádá o vysázení většího počtu habrů 
do ulice Klánovická  

• Dále se bude kupovat dub, který má být vysázen do Aleje úvalských dětí – jakmile 
bude v zahradnictví k dispozici – koupíme a bude vysázen.  

 
Diskuse:  
 
Pan Petr Urban upozornil na les u pana Bakose – je tam suchý jírovec – je nutné ořezat 
stromy, hrozí nebezpečí.  

• Dle zákona o lesích č. 289/1995 – má právo každý na vstup do lesa na vlastní 
nebezpečí – Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s ořezáním - dá 
do úkolů Technickým službám  

 
Dále pan Petr Urban žádá o podpěry k nahnutým stromů v aleji.  
 
Dále pan Petr Urban upozornil na chybějící alej lip V Podhájí – cesta nahoru přes lávku – 
dosadit do svahu.  
 
Usnesení 1/2017:  
 

Komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství souhlasí s realizací 
ozelenění Úval v četně připomínek členů komise a doporu čuje rad ě města 
schválení realizace.  

 
Pro:  7                      Proti: 0        Zdržel  se: 0  

 
 
2) Záměr na obnovu staré t řešňovky na Vinici + výsadba t řešňové aleje ve sm ěru na 

Tlustovousy  
 

 
Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné se současným stavem staré třešňové aleje na 
Vinici. Bude realizována výsadba třešní vysokokmenných, celkem 16 ks od silnice 
Tlustovousy k rozhledně, pravostranná výsadba – společnost Pohl s.r.o. + náhradní výsadba 
z rozhodnutí ŽPÚR/3820/2017 pan Zahrádka. 
 
 
Diskuse:  
 
Dr. Vítězslav Pokorný navrhl zajištění projektové dokumentace od Ing. Lukáše Štefla do 30. 
6. 2017, aby se zajistily finance, doporučuje přijmout usnesení do Rady města – na obnovu 
staré třešňovky. 
 
Mgr. Jan Špaček vznesl dotaz, zda se bude pokračovat ve výsadbě stromů, jsou tam 
vysázeny ořechy.  
 
Petr Urban, zda tam zůstanou náletové rostliny a zda se bude pokračovat ve výsadbě 
stromů. 
 
 
Usnesení 2/2017:  
 



Komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství souhlasí se 
záměrem na obnovu staré t řešňovky na Vinici a žádá vedoucí OŽPÚR o 
zadání PD od p. Ing. Štefla do 30. 6. 2017. 

 
Pro:  7                      Proti: 0        Zdržel  se: 0  

 
 
3) Projekt spolku Otev řené Úvaly „Sejdeme se u Donáta“ s propojením osy ce st Úvaly 

– Hradešín a Škvorec – P řišimasy s výsadbou chyb ějících t řešňových strom ů, 
odstran ění shnilých a vyvrácených strom ů a ponechání doupných strom ů pro ptáky 
a hmyz 

Mgr. Jaromíra Borecká informovala, že se do centra k soše sv. Donáta dostaneme z Úval po 
červené a žluté turistické značce. Po žluté turistické značce se dá dojít pěšky, část cesty je 
upravena recyklátem. Technické služby se starají o úpravu úvalské části, jsou tam přidány 
lavičky, je to klasická polní cesta. Připadá v úvahu další cesta Hradešín – Přišimasy – cesta 
je relativně schůdná. Bylo by dobré zapojit Hradešín – iniciativa z jejich strany. Pokud se 
cesta obnoví, je tam hodně práce. V současné době probíhá spolupráce jen se Škvorcem. 
V úvalské části je nutné vykácet třešně, trnky, náletové keře, bezinky, padají do cesty. Paní 
Mgr. Jaromíra Borecká by nechala dosadit nové třešně na místo starých. Cesta na Přišimasy 
je ve špatné stavu. Oficiálně oslovit starosty, aby se připojily různé spolky na obnovu cest.  
 
Členové komise žádají ponechat cyklostezku od sochy sv. Donáta do Úval – přírodní terén.  
 
Ing. Jindřiška Pilná se dotazuje na výsadbu jiného druhu stromů. 
 
Pan Petr Urban informuje, že by se mělo vycházet z historie. 
 
Mgr. Jaroslava Borecká sděluje, že by se měly ve Škvorci vysázet hrušky, co tam jsou. 
 
Dále Mgr. Jaroslava Borecká informuje, že má jedna památná lípa ve Škvorci zlomenou 
velkou větev – diskuse, kdo se o to má postarat, měl by se postarat městys Škvorec, lípy 
jsou na pozemku paní Zvolské včetně sochy sv. Donáta. 
 
Usnesení 3/2017:  
 

Komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství vzala na v ědomí 
informaci Mgr. J. Borecké a pov ěřuje p ředsedu Dr. V. Pokorného jednat se 
starosty Hradešína, P řišimas a Škvorce. 

 
Pro:  7                      Proti: 0        Zdržel  se: 0  

 
 
4) Názory členů komise na zám ěr zadržování vody v krajin ě – přírody blízké 

Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné s návrhem společně se poradit o dalších místech, 
kde by se zadržovala voda. Dr. Vítězslav Pokorný předložil mapu Úval, kde by se případně 
mohl vybudovat zasakovací pás – Radlická čtvrť x Slovany. Pomohlo by to se zadržováním 
dešťové vody. Byl by to významný prvek krajinný a rekreační.  
 
Proběhlo jednání na Hostíně ohledně vybudování retenční nádrže – rybníčku na 
Přišimaském potoku s panem Laubem.  

 



Diskuse:  

Pan Miloslav Kovařík nesouhlasí se zasakovacím pásem, je zbytečný. Jsou tam potoky, 
žádá o zalesnění. S tímto názorem souhlasí i pan Petr Urban.  

Členové komise jsou pro výsadbu lesu smíšeného charakteru.  

Ing. Jaromíra Borecká sdělila přínos zasakovacího pásu – kdyby byla dotace, tak se vytvoří 
cesta. 

Dr. Vítězslav Pokorný vznesl dotaz, co s dešťovými vodami v průmyslové zóně – mají tam 
být vybudovány nádrže pro Hostín? 

 

Usnesení 4/2017:  
 

a) Komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství vzala na v ědomí 
názory členů komise a doporu čuje rad ě města namísto zasakovacího 
pásu řešit mezi Radlickou čtvrtí a Slovany výsadbu lesa smíšeného 
charakteru dle d řívějších návrh ů a záměrů. 

 
b) Komise upozor ňuje na úskalí týkající se problému se zadržováním v ody 

na pozemcích na Hostín ě – měly by být vybudovány reten ční nádrže.   
 

 
Pro:  6                      Proti: 0        Zdržel  se: 1  

 

5) Úvaha o oprav ě sochy sv. Donáta u Škvorce (po dohod ě s majitelem sochy a 
pozemku, na kterém socha stojí 

Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné s tím, že bude probíhat jednání s majitelem sochy 
sv. Donáta ve Škvorci s paní Zvolskou. 
 

Diskuse:  

Pan Petr Urban sdělil, že socha sv. Donáta je Města Škvorce, prý hovořil s paní Zvolskou.  

Ing. Jaromíra Borecká sdělila, že je majitel sporný paní Zvolská nebo městys Škvorec. 

Dr. Vítězslav Pokorný vznesl dotaz, zda spojit body 3) a 5) 

 
Usnesení 5/2017:  
 

Komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství souhlasí spojit 
body 3) a 5) a pov ěřuje Dr. Vít ězslava Pokorného k jednání se starosty 
Hradešína, Škvorce a P řišimas v souvislosti s úsilím a sou činností p ři 
obnov ě původních historických cest, jejichž socha sv. Donáta  je nedílnou 
součástí. 

 
Pro:  7                      Proti: 0        Zdržel  se: 0  

 



6) Operativní úkoly a zám ěry + různé 
 

- Obnova a dosazení stromů na hrázi Fabráku, dále rekultivace a renovace zídky 
v ul. Dobročovická + výsadba stromů ke zpevnění ujíždějící stráně 

• Odbor životního prostředí a územního rozvoje doporučuje prosvětlit a 
upravit hráz, budou realizovat Technické služby 

• Členové komise souhlasí  
 

- Pražská II. – od závor k domu p. Skřivana – dosadit občany a vysadit vhodnou 
zeleň –  

• Členové komise souhlasí s vysázením menších stromů  
• Odbor životního prostředí a územního rozvoje bude řešit s panem Ing. 

Lukášem Šteflem, který dodá projektovou dokumentaci na osázení 
 

- Na konci ul. Osadní usadit ceduli Zákaz skládky (opětovné zavážení straně 
odpady z domácností a ze staveb) 

• Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s usazením cedule 
do ul. Osadní – dá do úkolů Technickým službám  

• Členové komise souhlasí 
 
 
Dále bylo projednáno:  
 

1) Včelí stezka  – byla schválena radou města dne 21. 3. 2017 usnesením R-103/2017 – 
včelí stezka povede většinou Škvoreckou oborou. Iniciátorem je včelař pan Jaroslav 
Šimůnek z Újezdu nad Lesy. Stezka by vedla po pozemcích ve vlastnictví města 
Úvaly a Lesů České republiky s. p. v katastru Úval. S LČR s. p. vede pan Šimůnek 
jednání přes pana Sedláčka. Stezka by byla osazena deseti informačními cedulemi, 
jejichž zpracování zajistil Výzkumný ústav včelařský. V dolním rohu informačních 
cedulí bude umístěn kontakt na pana Šimůnka jako spoluzakladatele včelí stezky a 
prodejce medu. Doplněním informačních zastávek by byly různé druhy úlů a jiného 
včelařského náčiní, které dodá pan Šimůnek. Na třech stanovištích by byla umístěna 
živá včelstva v úlech s průhlednými stěnami, aby zájemci mohli nahlédnout do života 
včel. Plánovaný je i tzv. včelí domeček, což je úl rozšířený o pobytový prostor 
opatřený místo stěny síťkou, kde můžou zájemci přivonět, jak včely voní. Výroba a 
údržba stezky bude po dobu existence na panu Šimůnkovi. Počátek stezky je na 
vlakovém nádraží Úvaly a konec je na autobusové zastávce Rohožník - Újezd nad 
Lesy. Včelí stezka by částí vedla po stejné trase jako naučná stezka Králičinou, a to 
na stanovištích č. 3,5 a 8. 
 

Diskuse:  
 
Mgr. Jaromíra Borecká a Mgr. Jindřiška Pilná – žádají odpověď na e-maily, které zaslaly na 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje ohledně plánované včelí stezky – barevné 
provedení cedulí, umístění cedulí v těsné blízkosti cedulí naučné stezky. 
 

• Ing. Renata Stojecová, Ph.D. se telefonicky spojila s paní Mgr. Jaromírou Boreckou. 
 

2) Nachlinger ův park  - Projekt je připravován v rámci činnosti Odboru životního 
prostředí a územního rozvoje. Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
na OPŽP (operační program životního prostředí  - byla schválena dotace na 



regeneraci Nachlingerova parku – začátek kácení (neperspektivních stromů) podzim 
2017, sázení jaro 2018 
 

 
Diskuse:  
 
Členové komise vznesli dotaz na novou výsadbu stromů.  

• Dle projektové dokumentace budou vysázeny tyto stromy – javor babyka, líska 
obecná, dřín obecný, hloh jednosemenný, brslen bradavičnatý, dub letní, růže 
šípková, klokoč kavkazský, kalina tušalaj 

• projektová dokumentace k nahlédnutí na odboru životního prostředí a územního 
rozvoje  

 

3) Dále byl projednán p řesun hloh ů z náměstí Arnošta z Pardubic – do ulice Ruská 
na Slovany, budou umístěny na stranu ulice, kde není umístěno podzemní vedení 
inženýrských sítí.  

Diskuse:  
 
Pan Miloslav Kovařík navrhl hlohy přesadit do ulice Dobročovická – do zeleného pásu. 
 

• Všichni členové komise souhlasí. 
 
Dále pan Petr Urban navrhl poslat člověka na kurz, jak se starat o stromy, aby věděl, jak se 
starat o koruny stromů. 
 

• Všichni členové komise souhlasí. 
 
 

4) Dále paní Mgr. Jaromíra Borecká doporučila posunout termíny Jarního a podzimního 
kolečka – velkoobjemové kontejnery –  

• Jarní kolečko – od půlky března do půlky dubna 
• Podzimní kolečko – od půlky října do půlky listopadu – zvážit OŽPÚR 

 
5) Dále paní Mgr. Jaromíra Borecká navrhla pytlový svoz bioodpadů – náhradní svoz za 

chybějící biopopelnice, které by měly být k dodání během léta (dle dotace) – zvážit 
OŽPÚR. 

 
6) Dále pan Petr Urban vznesl námitku, zda nejsou příliš vysoké provozní náklady 

Sběrného dvora, v porovnání s příjmy – OŽPÚR má prověřit. 
 

7) Dále pan Mgr. Jan Špaček vznesl dotaz k rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic – 
kolik bude vysázeno stromů – k nahlédnutí v projektové dokumentaci a webových 
stránkách města 
 

8) Dále pan Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné s připravovanou rozsáhlou 
rekonstrukcí rybníků Horní Úvalský a Lhoták, která by měla započít v roce 2018. Dle 
sdělení České inspekce životního prostředí OI Praha prostřednictvím Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR je nezbytné, aby vlastní rekonstrukci předcházel 
biologický průzkum na jmenovaných rybnících. Vlastní průzkum se sestává z 



botanického průzkumu, do kterého jsou zahrnuty příbřežní porosty různé šířky (podle 
charakteru okolí), hráz, zhlaví rybníků a dosažitelná vegetace v rybnících. V 
zoologickém průzkumu budou determinovány na obou lokalitách tyto skupiny: savci, 
ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, z bezobratlých hmyz, pavoukovci, měkkýši, popř. jiné. 
Právě významnou skupinou zvláště chráněných druhů v daných lokalitách jsou 
obojživelníci. Důraz celkového biologického průzkumu by měl být kladen na zvláště 
chráněné druhy rostlin i živočichů. Náklady průzkumu jsou - 42 350,- Kč včetně DPH 

 
 

Pan Petr Urban navrhl do příštího jednání Komise životního prostředí a odpadového 
hospodářství – zamyslet se nad zadržováním vody v přírodě, bahniska a problémy s tím 
spojenými.  

 

Zapsala: Daniela Jahnová 

 

 


