
 
Zápis z 6. jednání komise životního prostředí 

zasedací místnost MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 15. 1. 2020 
 

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

Omluveni: 

Host: Ota Černý 

 

Jednání zahájeno v 16:00 hod předsedou V. Šturmou 

 

1. Předseda seznámil členy komise s usnesením Rady města R/627/2019 - 32. Rada města Dvůr Králové nad 

Labem a s požadavkem Ing. Meissnera o vyjádření komise životního prostředí k obsahu koncepce zeleně 

města. Následně proběhla diskuse o tomto obsahu a odpovědi, která bude zaslána TsM. 

Doporučení komise: 

- Aktualizace pasportu zeleně a posouzení jejího zdravotního stavu a funkčnosti 

- Návrh intenzivnější údržby, popřípadě obnovy zeleně 

- Zachovávat či obnovovat liniové výsadby se snahou o respektování historických prvků 

- Vytipovat nové plochy pro možné ozelenění, vytvoření regulativů zeleně pro jednotlivá území města 

s cílem vytvořit funkčně propojený celek 

V tomto duchu s ohledem na vyjádření TsM ze dne 27.9.2019 bude odeslána odpověď Ing. Meissnerovi. 

2. V průběhu diskuse k předchozímu bodu bylo zmíněno hospodaření s vodou v krajině, její zadržování 

a podpora zasakování či možnost vytvoření náplavek a zatraktivnění koryta řeky Labe na území města. 

3. Přizvaný host, Ing. arch. Ota Černý, představil členům komise studii řešení parteru u sochy sv. Františka 

Xaverského a požádal členy komise o vyjádření k případným úpravám zeleně v okolí sochy. Komise 

jednomyslně souhlasí s potřebou úpravy okolí a doporučuje Radě města podpořit tyto úpravy směřující 

k zajištění důstojného vzhledu stanoviště výše zmíněné sochy.   

4. K problematice výsevu letniček v roce 2020 bylo jednoznačně doporučeno jeho provedení nejdéle do 

konce března. Navržené plochy jsou: 

- záhon u „nové polikliniky“ v Rooseveltově ulici 

- trojúhelníkový záhon tamtéž 

- rabátka podél komunikací (např. Benešovo nábřeží) 

- plochy kolem kruhových objezdů 

- záhon proti poště (stejně jako v loňském roce, ale s potřebou zajistit alespoň dočasné oplocení do doby 

vzetí letniček) 

Komise doporučuje uložit jako úkol TsM vyjádřit se k navrženým lokalitám (eventuálně navrhnout další) 

a u vybraných zajistit osetí ploch, jejich označení a péči o ně. 

5. Ing. Súkup upozornil na neutěšený vzhled pozemku 1843/5, který je v majetku města. Jedná se o pozemek 

navazující na bytový dům ve vlastnictví SVJ. Komise žádá o prověření majetkových vztahů, využívání 

pozemku a případně zajištění údržby tohoto pozemku. 

 

Jednání ukončeno v 17.15 hod. 

 

Zapsal: Vítězslav Šturma        

 

 

Vítězslav Šturma v. r. 

Předseda komise 


