Komise životního prostředí Rady města Beroun

Zápis č. 2/2020
ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 15. června 2020
od 15:30 hodin v Berouně na radnici ve velké zasedací místnosti
Přítomni

Členové komise:

Mgr. Emil Šnaidauf (předseda komise)
Mgr. Jan Holeček (místopředseda komise)
Mgr. Vladimír Lysenko
Mgr. Adam Voldán

Ing. Jiří Mužík

Tajemník komise

Ing. Jan Marek

Hosté:

RNDr. Jitka drakova - vedoucí odboru ŽP
Mgr. Pavlína Poborská - pracovnice odboru majetku a investic

Marie Ženíšková - pracovnice odboru majetku a investic
Omluveni:

Ing. Zdeněk Košlík

Neomluveni:

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Ing. Jan Marek

Mgr. Emil Šnaidauf

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení komise

3. Materiál: „Informace o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2020" + zeleň obecně
4. Plán práce komise na rok 2020 - projednání
5. Různé

Jednání:

K bodu 1 - Zahájení

Jednání komise zahájil a dále řídil její předseda pan Šnaidauf, který určil zapisovatelem pana Marka a
ověřovatelem zápisu určil sebe.

Konstatoval, že komise je usnášení schopná. Navrhl program jednání, který byl schválen ve shora
uvedeném znění.

Informoval členy o tom, že rada města vzala na vědomí rezignaci pana Michaela Kalisty na funkci člena
Komise životního prostředí Rady města Beroun. Komise je nyní šestičlenná.
K bodu 2 - Kontrola plnění usnesení komise

Kontrolu usnesení komise provedl předseda komise pan Šnaidauf, který konstatoval, že usnesení jsou
průběžně plněna.
Komise vzala tuto informaci na vědomí.

K bodu 3 - Materiál: „Informace o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2020" + zeleň obecně
Byl projednán daný materiál a dále byla diskutována další návazná témata týkající se zeleně. Komise
k projednávanému tématu přijala tato usnesení:
Usnesení: Komise životního prostředí na základě námětu podporuje nápad možnosti adopce stromů, jako
finanční podpory občanů i formou péče (především jejich zalévání).
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se
Usnesení: Komise životního prostředí ukládá panu Voldánovi, aby do příštího zasedání komise zpracoval

a předložil návrh metodiky adopce stromů v Berouně.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se
Usnesení: Komise životního prostředí reaguje na Petici za zachování zdravých stromů v Hlinkách a
doporučuje, aby se odpovědní pracovníci města spojili s petičním výborem a konzultovali s ním projekt na
ozelenání lokality jím vytvořený.
Hlasování:

5 pro - O proti - O zdržel se

Usnesení: Komise životního prostředí doporučuje časově a
místné diferencované sečení. Ve vhodných
lokalitách doporučuje z hlediska přirozené obnovy porostů sečení mozaikovité.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se
Usnesení: Komise doporučuje revitalizaci zelených ploch s trvalkami, zvláště cibulovinami
kladného hodnocení občanů doporučuje jejich rozšíření na jiné vhodné lokality.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se

a na základě

K bodu 4 - Plán práce komise na rok 2020 - projednání
Komise projednala a doplnila plán práce na rok 2020 a přijala toto usnesení:
Usnesení: Komise životního prostředí schvaluje v upraveném znění navržený plán práce na rok 2020 a
doporučuje Radě města Beroun, aby jej schválila.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se
K bodu 5 - Různé

5. 1. Pan Voldán seznámil členy komise s vizí, jak do budoucna postupovat při nakládání a vsakování
dešťových vod, přičemž uvedl tyto příklady: poskytnutí pozemků města pro vsakování vod v rámci

rekonstrukce nádraží CD; prostoru před
Košťálkově ulici

a využití dešťových

Hvězdou,

parkoviště na

Podole, připravovaný park v

vod ze Střední zdravotnické školy. Komise po projednání přijala

toto usneseni:

Usnesení: Komise životního prostředí doporučuje radě města, aby ve všech připravovaných a budoucích
projektech revitalizace veřejných ploch byla zpracována i kapitola o nakládání a vsakování dešťových vod.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se
5.2. Pan Holeček se dotazoval, proč nebylo realizováno minulé doporučení komise - zvážit zavedení
papírových pytlíků k odpadkovým košům na vybraných lokalitách a toto otestovat na pilotní lokalitě
sídliště Litava?

Usnesení: Komise životního prostředí opakovaně doporučuje radě města zvážit zavedení papírových
pytlíků k odpadkovým košům na vybraných lokalitách. Přínos tohoto opatření doporučuje komise otestovat
na pilotní lokalitě sídliště Litava.

Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se

5. 3. Pan Šnaidauf podal informaci o zkušenostech spolupráce se záchranou stanicí živočichů
v Rokycanech. Předseda komise navštíví tuto záchranou stanici. Podá informaci o její činnosti a
potřebách a vypracuje článek do radničního listu, aby s ní seznámil veřejnost a provedl osvětu občanů.

5.4. Pan Lysenko v souvislosti s probíhajícípandemií a šíření respiračních onemocnění obecně upozornil
na to, že mikrobi se vážou na prachové částice, a proto je potřeba snižovat sekundární prašnost
častějším kropení ulic, zejména v období sucha.

Členové komise se dohodli, že příští zasedání komise se uskuteční 14. září 2020 v 15:30 hodin.
s předpokládaným programem: Adaptační opatření pro zadržení a využití dešťových vod v krajině a energie
městských budov, Adopce stromů.
Předseda komise ukončil jednání v 18:00 hod.

Zapsal: Ing. Jan Marek

Ověřil:

Mgr. Emil Šnaidauf

Předseda komise: Mgr. Emil Šnaidauf

