
Zápis z 12. jednání komise životního prostředí 
- zasedací místnost MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 11. 5. 2022 

 

 
Přítomni: Linda Harwot, Milan Šimek, Libuše Vonková, Jaroslav Kratěna, Josef Pojezdný 
Návštěvníci: MgA. Petr Kocourek  
 
 
Jednání zahájeno v 16:15 hod.  
 

1) Uvítání přítomných 
 

2) Proběhla diskuse o stavu hřbitova a o nutných postupných úpravách a opravách (naskenovat 
Pasport hrobových míst, osvětlení, cesty, zázemí zaměstnanců, vzhled kontejnerů, oplocení 
Krkonošská, rozptylová loučka, přechod od kapličky k zahradám, údržba hrobů rus. vojáků)  

-  doporučujeme udělat koncepční urbanistickou studii a tu postupně realizovat 
-  v branách na hřbitově budou nově umístěny a osázeny okrasné květináče 
- před Dušičkami plánuje pí. Ivana Černá s p. arch. Kocourkem udělat výstavu a     

přednášku o hrobech významných osobností, další rok je možné pokračovat 
přednáškou např. o flóře a fauně na hřbitově ap. 

 
3) Návrh pí. Bohutínské – doporučuje pravidelné schůzky měst. architekta se zastupiteli na 

různá témata, včetně přednášek a diskuse s veřejností – domluvit kdy a kde – p. arch. 
Kocourek a pí. Kameníková 
 

4) Výsadba pod kaštanem u starého pivovaru – předběžný návrh schválený, komise doporučuje 
ho rozpracovat a připravit vizualizaci - p. arch. Kocourek a L. Harwot 

 
5) Mechanická výsadba cibulovin – od časného jara cibuloviny prodlužují kvetoucí sezonu podél 

frekventovaných tras v centru – Rada pověřuje Komisi výběrem vhodných lokalit pro tuto 
výsadbu cibulovin a přípravou odhadu nákladů 

 
6) Program zlepšování kvality ovzduší – p. Šimek Komisi seznámil s požadavky na dosažení 

ročního imisního limitu pro benzopyren (ve Dvoře Kr. 68 procent ploch limit překračuje) – 
Komise bude vyvíjet osvětovou činnost vůči občanům ohledně zlepšování kvality ovzduší, 
včetně rad ohledně získávání finanční pomoci (národní kotlíkové dotace) – p. Šimek a Odbor 
životního prostředí 

 
7) Květináče na nám. TGM: ve spolupráci s p. arch. Wajsarem vzniká manuál pro městský 

mobiliář – bude doporučeno několik variant. Jako náhradu starých velkoobjemových 
betonových květináčů Komise doporučuje nákup: 
3 ks květináč INGBO (800x800x700 mm) a 2 ks květináč VIKA (1000x600x700 mm) ve světle 
šedé barvě kovových i dřevěných prvků za účelem splynutí s šedou barvou dlažby náměstí 
(např. www.kovo-art.cz) – souhlas původních architektů náměstí zajistí L. Harwot 
 

8) Komise zkonzultuje s památkáři vhodné zásobníky na dešťovou vodu do centra města. 
 
 

http://www.kovo-art.cz/


9) Podněty občanů:  
- ožaduje pravidelné sekání trávy u chodníku v ulici Milady Horákové kvůli 

klíšťatům 
- – stromy tamtéž zarůstají lampy, v noci je tma a děti se bojí chodit 

Reakce: v r. 2021 se na těchto stromech dělal redukční řez – dotaz na TSM, ať 
současný stav prověří, včetně frekvence sekání trávy 

- parčík u policie – magnolie je obrostlá břečťanem - podnět TSM k očištění 
 

10) Komise doporučuje Radě města přijmout následující usnesení: 
Rada pověřuje Komisi výběrem vhodných lokalit pro mech. výsadbu cibulovin a přípravou 
odhadu nákladů (viz bod 5) a bere na vědomí zápis z jednání Komise. 
 

11) Jednání bylo ukončeno v 17:35 hod. 
 

 

Zapsala: Linda Harwot    

 

 

Linda Harwot v. r.  
předsedkyně komise 


