Pro komisi životního prostředí města Benešov nad Ploučnicí

Náměty na zlepšování současného stavu
1) tříděné odpady – zastavit vydávání pytlů na tříděný sběr a nahradit je kontejnery tak, aby
občané neměli k nim daleko – důvodem je časově nepravidelný odvoz pytlů, které jsou
občas poškozeny a jejich obsah je rozsypán, navíc hodně občanů nezná svozové časy a
mnohým vadí skladování pytlů doma, bylo by jim příjemnější a jednodušší třídit odpad
v časech, které jim vyhovují
2) černé skládky – k likvidaci černých skládek využít veřejně prospěšné práce pokud možno
nezaměstnanými občany, kteří bydlí v blízkosti této skládky
3) povolování kácení a úpravu zeleně (například ořezy stromů) zajistit tak, aby byl
fotograficky zdokumentován stav před vydáním povolení, v případech, kdy se zjevně
nejedná o stav ohrožení si vyžadovat odborné posouzení pracovníkem Správy CHKO (v
dnešní době toto lze učinit elektronickou poštou – zaslat Ing. Robkové fotodokumentaci a
popis formou e-mailu) a vždy do povolení zahrnout náhradní výsadbu s nařízením péče o
tuto náhradní výsadbu
4) ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí (resp. stavebním úřadem) obnovit
pravidelnou zákonnou kontrolu u komínových těles lokálních topení s cílem zajištění
snížení zátěže města spalinami z nedokonalého spalování paliv a zvýšení požární
bezpečnosti
5) odstranění starých a nepoužívaných sloupů (např. dřevěný sloup na úpatí Sokolského
vrchu, ocelový stožár u železničního přejezdu atd.)
6) do plánů na centrální odkanalizování celého města zahrnout i položení do výkopů pro
kanalizační roury rozvodů užitkové říční vody s vyústěním do hydrantů – výsledek by byl
v zlepšení stavu požární bezpečnosti ve městě (hasičům v zimě často zamrzají čerpadla u
aut), dále by zde bylo využití pro závlahu městské zeleně v suchém období, pro čistotu
města (mytí ulic), pro zvlhčování vzduchu ve městě v období veder (ochrana zdraví
občanů) a dalo by se využít této užitkové vody pro obnovu a nové zřízení fontán (kašen)
ve městě (zlepšení vzhledu města – např. náměstí u Mariánského sloupu, park pod „Bílou
školou“, kde by mohly být například kaskády prakticky po celé délce parku, dále na
sídlišti), komerčně by mohlo město využít rozvodů pro dodávky užitkové vody pro
zahrádky ve městě – občané by tuto vodu měli podstatně levnější než pitnou
7) přehodnotit plány na odvedení odpadních vod do centrální čističky v Děčíně zejména co
do cenového dopadu na občany města, zvážit řešení této situace jinými způsoby, například
kořenovými čističkami a podobně (poznámka – pořízení kořenové čistírny odpadních vod
je nákladově na cca 10 % klasické biologické čistírny, provozní náklady jsou téměř
nulové – není zde žádná spotřeba el. energie, mají dlouhou životnost cca 30 let, snadnou a
nenákladnou obnovitelnost , vytvářejí zelené a povrchově suché plochy – mohou být i
součástí parkových úprav, mají odpovídající výkonnost)
8) zahájit intenzívní obnovu městské zeleně ve formě náhrady již chybějících a dále
nemocných či okolí ohrožujících stromů novými a druhově různorodými dřevinami
(vytvořit postupně dendrárium) – zde maximálně využít zákonné možnosti náhradní
výsadby při povolování kácení zeleně s nařízenou dobou péče o novou výsadbu (město
zde tak nebude muset investovat do výsadby své finanční prostředky)
9) formou veřejně prospěšných prací upravit cestičky v parcích, udržovat čistotu městské
zeleně
10) k ošetřování stromů na plochách veřejné zeleně i při povolování ořezávání stromů mít za
podmínku využívání pracovníků s potřebnou kvalifikací (vystudování zahradnické školy a
povolení na lezecké práce je nedostačující), tuto záležitost projednat se Správou CHKO
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11) postupně opatřit k jednotlivým dřevinám v parcích označení druhů rostlin formou
vícejazyčných tabulek (latina, čeština, němčina a angličtina), vybudovat odpočinková
místa v parcích a umístit u nich informační tabule o zde žijících živočiších (po odborném
projednání se Správou CHKO), což povede k vzdělávání návštěvníků parků (finanční
zdroje čerpat z EU formou zpracování projektu)
12) do parků umístit budky pro zpěvné ptactvo a jiné podle doporučení specialistů ze Správy
CHKO
13) obnovit lesoparkovou úpravu v bezprostředním okolí městské zástavby – příklad –
Sokolský vrch ve směru na Děčín, kde jsou jasně patrné zbytky systému cestiček
k vyhlídce, ořezy stromů atd., dále pokračování cestiček z ulice Boženy Němcové až do
Františkova n/Pl a další, zde zvážit možnost kombinace s naučnou stezkou
14) na náměstí zrušit středový můstek a nahradit ho parkovou úpravou včetně vysazení
většího jehličnatého stromu, který by pravidelně sloužil i pro ozdobení na Vánoce –
problémem by nebylo ani připojení osvětlení stromu na el.síť (parková úprava by byla
obnovou stavu, který kdysi na náměstí byl)
15) více ozelenit prostory mezi panelovými domy, které jsou příčně k Děčínské ulici (zlepšilo
by se mikroklima, zvýšilo by se soukromí bydlících, prospělo by to i vzhledu sídliště)
16) vyvíjet tlak na zrychlení vybudování cyklotras mezi okolními obcemi tak, aby byly co do
náročnosti i pro používání turistů a zejména rodin s dětmi k procházkám, k úpravám
terénu využít veřejně prospěšných prací
17) hromadná doprava – přeložit autobusové zastávky z náměstí k železničnímu přejezdu, zde
nechat upravit chodníky u železničního přejezdu tak, aby stavějící autobusy byly mimo
vozovku – výsledkem by tak bylo odlehčení náměstí od dopravy a lepší návaznost na
vlakovou dopravu
18) vyloučit parkování vozidel na náměstí, z náměstí vytvořit pěší zónu, k parkování využít
vybudované parkoviště za Slovanama a vytvořit šikmá stání v ulicích Palackého (od ulice
ČSA), Krátká (v celé ulici) a Čapkova
19) vytvořit místa s pitnou vodou (fontánky na pití) minimálně na náměstí – příkladem je
fontánka u kostela na Bukovině
20) podpořit jednání Správy CHKO na umístění čapího hnízda na komín v ulici Boženy
Němcové
21) projednat s vlastníky vodních elektráren úpravu česlí a rybích přechodů přes vodní díla
tak, aby se minimalizovalo usmrcení táhnoucích hejn ryb (například úhořů)
22) obnovit přechod pro chodce na Děčínské ulici mezi sídlištěm a koupalištěm, zřídit nový
přechod pro chodce na Děčínské ulici v místě autobusových zastávek u Tesca, všechny
přechody pro pěší zviditelnit osvětlením a zvýrazněným dopravním značením
23) na www stránkách Městského úřadu zdůraznit polohu města v CHKO České středohoří
s uvedením povinností, které z toho vyplývají (například ochrana živočichů a rostlin,
zákaz vypalování trávy a další)
24) pro řešení v maximální možné míře využívat dotací z EU, tj. získávat je i na úhradu
projektování jednotlivých řešení výše uvedených bodů včetně následné realizace projektů,
ze strany města do realizace projektů vkládat zejména veřejně prospěšné práce (úzká
spolupráce s Úřadem práce a snižování negativních dopadů u nezaměstnaných občanů –
ideálním stavem by byla povinnost všech registrovaných nezaměstnaných déle než jeden
měsíc vykonávat veřejně prospěšné práce).
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