
 
Zápis z 8. jednání komise životního prostředí 

zasedací místnost MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 14. 9. 2020 
 

Přítomni: Ing. Šturma, Bc. Šimek, Vl. Gluz, JUDr. Pojezdný, Mgr. Harwot, J. Kratěna 

Omluveni: Ing. Súkup, H. Sedláčková, 

 

Jednání zahájeno v 16:05 hod předsedou V. Šturmou 

 

1. Předseda přivítal přítomné členy komise a seznámil je s jednáním pracovní skupiny, která se má 

věnovat tvorbě koncepce údržby zeleně. Jednalo se o druhé setkání této skupiny, kterého se 

kromě zástupců vedení města, městského úřadu a zástupce správce zeleně (Ing. Meisner) opět 

zúčastnil i pan Hojný ze Zahrady Harta s.r.o. Tato společnost se zabývá návrhy a realizací zahrad 

a ve Dvoře Králové nad Labem již několik lokalit projektovala. Po prvním jednání pracovní 

skupiny společnost zaslala městu nabídku na aktualizace či vypracování projektů vybraných 

lokalit. Zástupce správce zeleně sdělil, že před objednávkou těchto projekčních prací potřebuje 

srovnávací cenovou nabídku a oslovil proto další firmy. Do dnešního dne neobdržel odpověď.  

 

2. Vedoucí odboru ŽP sdělil, že požádal pana Hojného o aktualizaci projektové dokumentace 

k lokalitě v ulici Elišky Krásnohorské, která se již z části realizovala a o cenový rozpočet na její 

dokončení. Pokud to půjde, bude snaha o realizaci tohoto projektu ještě v letošním roce 

z prostředků odboru ŽP. 

 

3. Předseda seznámil členy komise s návrhem paní Harwot. Jelikož se opakují výtky ke kvalitě 

údržby zeleně na městských pozemcích, navrhuje paní Harwot vytvořit i v našem městě program 

adopce zeleně. Tento program již vznikl a funguje např. v městské části Brno střed, či Liberec. 

Pro naše město lze použít model, kdy žadatel o účast v tomto projektu podá žádost s identifikací 

pozemku a podobou adopce (výsadba keřů, založení trvalkového záhonu, …). Tuto žádost bude 

adresovat na odbor ŽP, který se k žádosti vyjádří s ohledem na majetkové vztahy, existenci 

podzemních sítí, či plánované rekonstrukce a úpravy předmětného pozemku. V případě 

možnosti uzavření smlouvy o adopci na daném pozemku kontaktuje odbor ŽP žadatele a 

v případě potřeby navštíví vybraný pozemek. Doporučí žadateli odborníka, který pomůže 

s návrhem a realizací výsadby. Po podepsání smlouvy o adopci zajistí odbor ŽP úpravu pozemku 

či jeho části pro výsadbu dle smluveného harmonogramu. Žadatel pak na své náklady zajistí 

výsadbu a následnou péči o takto založenou zeleň. Příklad programu adopce zeleně v místní 

části Brno střed je přílohou tohoto zápisu. 

 

4. Členové komise po kratší diskusi o podrobnostech souhlasí se spuštěním programu adopce 

zeleně a doporučují radě města přijmout následující usnesení: 

 

 

a. Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 14. 9. 

2020. 

b. Rada města souhlasí s programem adopce zeleně a pověřuje vedoucího odboru ŽP 

konkretizací podmínek a přípravou smluvní dokumentace (ve spolupráci s odborem 

majetku a právníkem města). Konkrétní dokumenty předloží radě města ke schválení 

tak, aby bylo možné zahájit program adopce zeleně od 1. 1. 2021 

 

 



 

5. Následovala diskuse členů komise k dění ve městě a jednání poté bylo ukončeno předsedou 

v 17.05 hod. 

 

 

Zapsal: Vítězslav Šturma        

 

 

 

 

Vítězslav Šturma v. r. 

Předseda komise 

 

 

 
Příloha: 

Program adopce zeleně Brno střed 


