
Zápis č. 4 

z jednání komise pro životní prostředí, konané dne 23. 9. 2019 v 16:00 hodin 

 

Přítomni:  Lumír Pála, Hana Šimková, Mgr. Hana Tamchynová, Iva Šťáhlavská, Ing. Vladimír 

Palivec 

Asistent:  Bc. Matylda Šimková    

Nepřítomni: MVDr. Lenka Müllerová, Věra Maříková 

Omluveni:  - 

Hosté:  - 

Počet přítomných: 5 

Počet nepřítomných: 2 

Komise je usnášení schopná 

 

Program: 

 

Bod. č. 1 Podnět pí. P. M. 

Bod. č. 2 Dotazy členů komise 

Bod. č. 3 Různé – dle jednání 

 

Komise pro životní prostředí souhlasí s navrženým programem. 

 

Bod. č. 1 Podnět pí. P. M. 
Cituji: 

Dobrý den, paní Šimková, 

životním prostředí a zelení v našem městě se docela často zabývám. Jako občanka Ostrova, která zde 

žije od roku 1963, chci, aby naše město bylo krásné a mohla bych být hrdá na to, v jakém městě žiji.  

V těchto dnech probíhá sekání trávy v Ostrově. Chápu, že z Ostrova nemůžeme mít džungli, ale to, že 

se právě nyní sekají trávníky za FÚ ( mám zde kancelář), mě docela udivuje. Tráva je zde tak akorát. 

A podle předpovědi počasí nemá minimálně celý týden spadnout ani kapka vody. To znamená, že jako 

v letech minulých budou trávníky ve městě budou mít vzhled vyprahlé stepi. Bylo by vhodné sekat ne 

podle nějakého harmonogramu vytvořeného rok dopředu, ale hlavně podle aktuálního počasí a v 

případě, že je déšť v nedohlednu, sekání přerušit. Co se týče alergiků, ti si musejí uvědomit, že 

posekáním trávníků se jejich problém nevyřeší, protože zase bude více prachu. 

Procházím se Ostrovem jak se říká s otevřenýma očima, a představuji se, co by se kde dalo vylepšit, co 

se týká zeleně. Ve městě máme spoustu ostrůvků "trávníků", kde je 1 strom a půda kolem tohoto 

stromu je buď zarostlá plevelem nebo je tam holina. Tato místa by bylo vhodné osázet okrasnými keři. 

Míst, která jsou takto ozázená, je ve městě několik a vypadá to hezky. Bohužel, ačkoliv jsou trávníky až 

bezohledně sekány na téměř holou zem, místa s okrasnými keři jsou prorostlá vysokou trávou, 

kopřivami a bodláčím. A to už nikdo neřeší a vypadá to tak, že na ně asi lidé alergičtí nejsou. Nestačí 

jen porost keřů stříhat, ale také zbavovat bodláčí a kopřiv!!!  

Včera jsem po delší době procházela ulicí U koupaliště. A byla jsem překvapena, jak se vzhled ulice 

změnil. Kolem domů jsou nízké ploty obrostlé různými keři, přibylo tam spoustu rostlin a vzhled ulice 

je oproti minulým letům moc pěkný. A přemýšlela jsem o tom, že podobně by to mohlo vypadat po 

celém městě. Lidé byměli u svých bytových domů příjemné oázy zeleně, klidu a soukromí. Já bydlím v 

Lidické ulici a před domem mám parkoviště a za domem malý svah, který využít na sezení není možné. 

Připadal by v úvahu pouze trávník na boku domu - bohužel je to kus trávníku bez jediného keře, 

stromu a lavičky. 

Pokud jste dočetla až sem, děkuji za trpělivost a věřím, že se naše město bude měnit k lepšímu, a to 

nejen kvůli klimatickým změnám, a bude nám v Ostrově dobře i v době horkého léta. 

 

S pozdravem 

P. M. 

  

Vyjádření OMIS 

S p. P. jsme opakovaně mluvili o problémech na úseku zeleně. V některých bodech má pravdu a jako 

např., že v živých plotech rostou nejen plevel a už i stromy (takže historicky). Sekání omezujeme, ulice 

u Koupaliště je v nájmech proto je tak krásná. Nicméně i jiné domy ve městě si pruhy zeleně před 



domy udržují. Stav zeleně ve městě není všude ideální. Snažíme se o zlepšení. Vzhledem k nastavenému 
smluvním vztahům to jde pomalu. 

pí. Hana Špičková, vedoucí OMIS, MěÚ Ostrov 

 

Bez usnesení. Komise se seznámila s podnětem paní M. P. a ztotožňuje se s vyjádřením Hany 

Špičkové, vedoucí OMIS. Komise vítá zájem o dění ve městě a dále bude sledovat stav zeleně ve 

městě a pracovat na jejím zlepšení.  

 

Bod. č. 2 Dotazy členů komise 
 

Dotaz pí. Šimkové (zaslán mailem 6. 8. 2019)  

Cituji: 

Jestli je plán podzimní výsadby stromů, a pokud ano, prosím o předložení na jednání komise. 

 

Vyjádření OMIS 

Výsadba podzim prozatím takto: 

1x Acer platanoides 'Globosum' - výměna - Družební 

2x Crataegus monogynna- Mírové náměstí 

4x Prunus avium - výměna - Severní   

7x Pyrus calleryana CHANTICLEER, - Seifertova 

8x Prunus serrula AMANOGAWA) - Seifertova 

Cotoneaster dammerii Radicans - doplnění       

Prunus laurocerasus - na živé ploty - Šafaříkova, Májová 

3x Corylus avellana - park   

 

pí. Šárka Vaňková, DiS, OMIS, MěÚ Ostrov 

 

Dotaz. p. Pály (sděleno ústně, 23. 8. 2019) 

Jakým způsobem je v současné době pečováno o nově vysazenou zeleň? 
 

Vyjádření OMIS 

Mladé výsadby jsou pravidelně zalévány, pořídili jsme i zavlažovací vaky, s nimiž by měla být zálivka 

efektivnější. Na podzim plánujeme ve spolupráci s panem Ch. výchovné řezy u mladých výsadeb. 

pí. Šárka Vaňková, DiS, OMIS, MěÚ Ostrov 

 

Bez usnesení. Komise pro životní prostředí bere na vědomí vyjádření k dotazům. 

Komise žádá o doplnění uhynulých výsadeb a vyčíslení škod, ke kterým došlo úhynem nové výsadby, 

a dále informaci jakým způsobem je smluvně ošetřena následná péče o výsadbu, případně informaci 

o možné úhradě škod dodavatelskou firmou. V případě dalších smluv žádá komise zohlednit 

požadavek na častější zálivku i v případě vyšší ceny. 

 

Bod. č. 3 Různé – dle jednání 
Bez usnesení.  

Podnět komise: 

Zvážit možnost doplnění laviček podél cyklostezek v místních částech, kde jich je nedostatek. 

 

 

 

 

 

         Lumír Pála 

V Ostrově dne: 23. 9. 2019       předseda komise 

 Zapsala: Bc. Matylda Šimková      pro životní prostředí  

     

          


