Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí
zasedací místnost MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 24. 6. 2020
Přítomni: Ing. Šturma, Bc. Šimek, Vl. Gluz, Ing. Súkup, H. Sedláčková, JUDr. Pojezdný, Mgr.
Harwot, J. Kratěna
Omluveni:
Jednání zahájeno v 16:00 hod předsedou V. Šturmou
1. Předseda přivítal členy komise po dlouhé pouze způsobené epidemiologickou situací a
poděkoval za elektronickou komunikaci a připomínky v průběhu pandemie.
2. Předseda připomněl usnesení Rady města:
R/148/2020 - 43. Rada města Dvůr Králové nad Labem
1. souhlasí
1.1. se založením letničkových záhonů v lokalitách: 1. vedle kruhového objezdu na
náměstí Denisovo, 2. vedle kruhového objezdu naproti lázním, 3. u polikliniky v ulici
Rooseveltova, 4. u křižovatky ulic Štefánikova a Elišky Krásnohorské, 5. rabátka u
Diakonie a za mostem Jana Palacha na nábřeží Benešovo, 6. u křižovatky ulic Jiráskova a
Nerudova,
2. ukládá
řediteli TSM
2.1. realizovat výsev letniček v lokalitách dle bodu 1.1. tohoto usnesení.
Termín: 20.04.2020
3. Následně proběhla diskuse o kvalitě splnění tohoto usnesení, nedodržení termínu
výsevu a obecně o vztahu TsM k péči o letničkové záhony a zeleň ve městě. Komise ŽP
konstatuje, že založení letničkových záhonů bylo provedeno po termínu, který ukládalo
usnesení Rady města a zdůvodnění, že se čekalo na vhodné klimatické podmínky, není
dostačující. TsM byly doporučeny letničkové směsi, které jsou vhodné k březnovému
výsevu.
4. Předseda seznámil komisi se vznikem pracovní skupiny, která se má zabývat
problematikou údržby a obnovy zeleně na území města. Členem této skupiny má být
i externí odborník na zeleň a výstupem jednání skupiny by měla být doporučení pro
vytvoření konceptu zeleně. Komise vítá vznik této pracovní skupiny a prosí o sdělení
závěrů, které vyplynou z jejího jednání.
5. Následovala diskuse o některých konkrétních lokalitách, jejich neutěšeném stavu
a možnostech úpravy. Některé z lokalit nejsou v majetku města a vynucení jejich údržby
je tak obtížné, jiné nejsou k ozelenění vhodné dle názorů projektantů či architektů a u
některých se dle členů komise jedná o nedostatečnou práci TsM.

6. Příští jednání komise bude svoláno na přelomu měsíce srpna a září. Předseda komise
slíbil dodat informace o jednání pracovní skupiny, zabývající se zelení. Komise zároveň
žádá o možnost vyjádřit se k závěrům této pracovní skupiny.

Zapsal: Vítězslav Šturma

Vítězslav Šturma v. r.
Předseda

