Zpráva o činnosti komise životního prostředí pro jednání Rady města
Benešov nad Ploučnicí dne 04.02.2002
Složení komise: Ota Dračka, Mgr. Jiří Špička, Zdeňka Myšíková
Komise ŽP z důvodu, že již delší čas pracuje pouze ve dvou, ztratila vazbu na městskou radu,
nemá tak žádné informace o výsledcích projednání odevzdaných zápisů z činnosti komise ŽP a o
potřebách města. Zdeňka Myšíková se pro pracovní vytížení nezúčastňuje jednání komise a nemá
tak potřebné informace pro jednání v radě města i přes fakt, že elektronickou poštou dostává
všechny zápisy z jednání. Proto komise požádala Radu města o rozšíření o jednoho funkčního člena
komise z řad členů Rady města. K dnešnímu dni komise ŽP neobdržela v této záležitosti žádnou
odpověď.
Funkční členové komise se scházejí operativně a mimo dohodnutá setkání jsou v častém
kontaktu zejména telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty a internetového systému Skype.
V roce 2008 byla povedena celá řada místních šetření, nejvíce z nich bylo posouzení podaných
žádostí o likvidaci dřevin rostoucích mimo les. Všechna šetření byla zdokumentována pomocí
digitální fotografie, snímky z šetření se staly rozsáhlou přílohou konkrétních zápisů z jednání
komise ŽP. Všechny zápisy z jednání komise ŽP byly zaslány na Městský úřad v elektronické
podobě ve formátu pdf a to k rukám starosty, místostarosty, k rukám vedoucí odboru výstavby a
životního prostření a k rukám pana Vrabce na stejném odboru. Skutečnost, že některé zprávy byly
ze strany odboru výstavby a životního prostředí (vystavba.zivotni.prostredi@benesovnpl.cz),
přečteny i s dvouměsíčním zpožděním, bylo pro komisi ŽP překvapením. V průběhu roku 2008
byla občas použita elektronická komunikace mezi předsedou komise ŽP a Miroslavem Vrabcem.
Ve stejném roce začal dostávat předseda komise ŽP formou doručenky Rozhodnutí o zahájení
správního řízení v záležitostech žádostí o kácení stromů na území města. Vzhledem k skutečnosti,
že uvedený postup činí obtíže s vyzvednutím doručenky z České pošty a navíc pro město není
levnou záležitostí, požádala komise ŽP o zasílání elektronickou poštou, kde odeslání dopisu,
zpracovaného pomocí výpočetní techniky, by bylo snadnější, pro Úřad města Benešova n/Pl zcela
bezplatné a mohlo by být provedeno hromadným odesláním všem členům komise ŽP.
V záležitosti vydávaných povolení ke kácení dřevin. Na základě oznámení o podané žádosti
provádí komise v co nejkratším termínu místní šetření a podává k tomu své stanovisko formou
doporučení. Kde má odstranění stromů své opodstatnění, je neprodleně doporučeno vydat povolení.
Kde se jedná zcela evidentním způsobem o uváděné důvody, které nenesou znaky pravdy, komise
nedoporučuje vydání povolení. Ve sporných případech, resp. kde nejsou uváděné důvody jasné,
doporučuje komise posouzení specialistů ze Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Komisi ŽP je známo, že ze Správy CHKO ČS byla provedena kontrola v záležitosti vydávaných
povolení ke kácení a že zde byla nalezena pochybení v rozhodnutí. Komise ŽP nezná důvody, které
vedly v řadě případů k likvidaci zeleně přes své záporné stanovisko a dokonce přes záporné
stanovisko pracovníků Správy CHKO ČS, protože nedostává rozhodnutí o povolení ke kácení.
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Ošetřování vzrostlé zeleně (zmlazování) je prováděno nešetrným způsobem, zakázky jsou
prováděny lidmi, kteří pro tuto činnost nemají odborné znalosti a povolení. V této záležitosti nejsou
prováděny konsultace se Správou CHKO ČS.
Městu citelně chybí koncepce obnovy zeleně. Komise ŽP podala návrh řešení, k dnešnímu dni
neobdržela odpověď. Stromy na veřejných plochách stárnou a postupně jsou likvidovány bez
náležité náhrady. Povolení ke kácení nejsou doprovázena nařízením nové výsadby a následné péče i
když to legislativa umožňuje. Město investuje finanční prostředky do zeleně způsobem, který by
mohl být plně nahrazen ze strany žadatelů o kácení zeleně. Jako příklad nevhodné náhrady lze uvést
vysazení smrků v parku pod „Bílou školou“ na místě, kde rostly akáty. Tyto smrky budou brzy
hrozbou pro mělký kořenový systém a bude zde snaha je odstranit. Komise opakovaně
doporučovala, aby obnova parků byla prováděna koncepčně tak, aby zde vznikala druhová
rozmanitost, aby se parky postupně změnily v dendrária, která by sloužila více účelům, zejména
oddechu, výuce a aby lákala do města turisty. K ozelenění má město celou řadu míst, například na
sídlišti. Zpracování koncepce by ušetřilo městu finanční prostředky, zlepšilo stav zeleně ve městě se
všemi důsledky, jako je mikroklima, zdraví občanů, snížení hlučnosti, rozvoj turistiky atd.
Cenová politika státu přivedla velké množství obyvatel města k návratu vytápění tuhými palivy,
což se zcela viditelně odráží v zhoršení stavu ovzduší ve městě. Komise ŽP na to již upozornila.
Nejprve pod příslibem levného elektrického proudu z domácích zdrojů došlo k rozsáhlému
instalování elektrických těles, město má vybudovány silnoproudé rozvody, které situaci
bezproblémově zvládly a výroba elektrické energie má dosud majoritním majitelem náš stát. Poté
byla zahájena plynofikace a to i přes upozorňování, že zde vznikne závislost na dodávkách ze
zahraničí a tím riziko omezení dodávek a prudkých změn ceny plynu. Obě situace vedly k zlepšení
stavu ovzduší ve městě a likvidaci měření. Dnes je situace opět nepříznivá a navíc není
monitorována žádným měřením. Velké množství komínů není v náležitém technickém stavu.
Třídění odpadů a odvoz tuhých komunálních odpadů. Situaci s odvozem tuhých komunálních
odpadů posuzuje komise ŽP za lepší oproti předcházejícím obdobím. Díky třídění odpadu se snížil
objem tuhého komunálního odpadu a pracovníci vyvážející odpady byli o Vánocích viděni, že
vyprázdnili odpadové nádoby i v místech, kde je občané zapomněli vyndat před dům (za to by měli
být pochváleni). Horší situace je v systému odvozu tříděného odpadu. Zde jsou dva způsoby.
Jedním jsou nádoby na tříděný odpad, které umožňují občanům se zbavit druhotných surovin
kdykoli. Druhým je třídění do pytlů, vydávaných zdarma na Městském úřadu. To ale představuje
nežádoucí hromadění druhotných surovin v obydlí občanů, hlídání termínů odvozů, které jsou
odlišné od svozu komunálního odpadu a pokud nedojde k vynesení pytlů krátce před odvozem,
dochází často k poškozování těchto pytlů a následnému znečišťování města vysypaným obsahem.
Proto komise ŽP doporučila rozšíření počtu kontejnerů a míst s jejich umístěním tak, aby jejich
používání nebylo pro občany zátěží.
Čistota města. V současné době je tato situace silně ovlivněna výstavbou městské kanalizace. Co
však není řešeno, je situace se znečišťováním města exkrementy domácích zvířat (jen velice malý
podíl občanů po svých miláčcích uklidí, řada z nich venčí psy tak, že je volně pustí ven a pak je
zavolají zpět), dále nedopalky cigaret a občas i jinými odpadky. Ve městě je často vidět vysypaný či
odložený tuhý komunální odpad vedle sběrných nádob. Obdobně se dá poukázat na tzv. černé
skládky. Komise ŽP konstatuje, že množství těchto skládek se snížilo, přesto vznikají stále nové,
zejména v těsném okolí zástavby (cesta na vrch Ostrý, v současné době sedací souprava u silnice ve
směru na Děčín, na Sokolském vrchu atd.). Názorem komise ŽP je, že tyto problémy by mohli
účinně řešit zejména pracovníci Městské policie.
Doprava. V současné době je ovlivněna výstavbou městské kanalizace. Protože po dokončení
výstavby bude obnovován bezprašný povrch silnic, doporučuje komise ŽP včasné projednání
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vybudování vhodně značených přechodů pro chodce s využitím všech vhodných a dostupných
prostředků. Co se týká těchto prostředků, pak se jedná hlavně o vodorovné dopravní značení,
zvýrazněné svislé dopravní značení, intenzívní osvětlení a blikající systém ve vodorovném
dopravním značení, případně o snížení rychlosti dopravním značením). Co se týká umístění
přechodů, jedná se zejména o místa, kde se pohybují děti, starší občané, větší množství lidí. Na
Děčínské ulici doporučuje komise ŽP obnovit přechody zejména v místě, kde občané přechází mezi
sídlištěm a koupalištěm (děti, starší občané z domovů pro seniory), u Interkovu (velké množství lidí
při příchodu a odchodu do a ze zaměstnání), u zdravotního střediska (starší občané, invalidi, děti) a
u náměstí (doporučujeme i snížení rychlosti). Na vnitřním obchvatu pak proti cestě mezi hřišti a u
železničního přejezdu. Nově pak u železničního přejezdu u vyústění podchodu železniční tratě na
Českolipské ulici ve směru na Sokolský vrch (děti, lidi chodící do tělocvičny atd.).
Modré reflexní vodorovné značení na mostním tělese vnitřního obchvatu je považováno za dobrý
krok ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, jen je potřebné doplnit již chybějící kusy. Pracující
členy komise ŽP v této záležitosti mrzí, že v září 2008 byl v Benešovských novinách článek, který
přisuzuje „nápad“ na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy ve městě sdružení Probene, což se
nezakládá na pravdě, návrh prokazatelně předložila komise ŽP.
Označení cyklotrasy. V poslední době byla Benešovem nad Ploučnicí vyznačena cyklotrasa,
která v horní části vede ve směru na Františkov nad Ploučnicí přes vrch Ostrý. Jedná se tak o
výškový rozdíl, který v praxi odrazuje většinu cyklistů jí používat (s dětmi, rekreační cyklistika
atd.), dalším důvodem je technický stav tohoto úseku. Komise ŽP navrhovala propojení Benešova
nad Ploučnicí s Františkovým po pravém břehu Ploučnicí z ulice Boženy Němcové s vyústěním
cyklostezky pod hradem Ostrý. Tento úsek je cyklisty využíván a o vybudování stezky v tomto
úseku by ze strany cyklistů, ale i turistů a řady obyvatel Benešova nad Ploučnicí byl zájem. Komise
ŽP navrhovala vybudování stezky formou veřejně prospěšných prací.
Město Benešov nad Ploučnicí mělo Městskou vyhlášku, která řešila ochranu životního prostředí.
Tato vyhláška byla později zrušena, takže od této doby není řešena například otázka nočního klidu,
mytí motorových vozidel a další. Proto komise ŽP doporučila vypracování nové vyhlášky, která by
problematiku ochrany životního prostředí na území města řešila.
Komise ŽP navrhla celou řadu dalších záležitostí. Jedná se o zvážení využití solárních
elektrovoltaických článků na střeše městského úřadu a dalších budovách v majetku města, případně
na vhodné slunné ploše v majetku města. Dále zvážení obměny veřejného osvětlení za energeticky
úsporné systémy (v centru města využití replik dobového osvětlení se zdroji světla na principu
LED), postupné zřízení míst s tekoucí vodou (fontány) pro zlepšení klimatu města v horkých
dnech, pitné fontánky (náměstí), ozelenění náměstí, doporučila umístění čapího hnízda na komín
v ulici Boženy Němcové (ve spolupráci se Správou CHKO ČS), rozmístění budek pro zpěvné
ptactvo (zpěvného ptactva ve městě citelně ubývá zejména z důvodu chybějících chráněných míst
pro hnízdění – otevřená hnízda jsou likvidována hlavně přemnoženými strakami) atd. Komise ŽP
provedla řadu šetření, například nevyužité prázdné sloupy, které dodnes hyzdí město a jsou rizikem
v případě pádu. Komise ŽP se zabývala i prevencí zdraví občanů v záležitosti ohrožení
přemnoženými klíšťaty, protože město se nalézá v oblasti, kde je zaznamenán vysoký výskyt
infikovaných klíšťat. Dále upozornila na neutěšený stav registrované studánky na úpatí vrchu Ostrý.
Zabývala se stavem vodního toku s poukázáním na silné znečištění v slepém rameni pod bývalou
městskou vodní elektrárnou. Upozornila na stav řeky Ploučnicí v oblasti proraženého splavu.
Doporučila vyžití pracovníků Správy CHKO ČS ke konání přednášek na téma ochrany životního
prostředí. Další záležitosti a detaily k výše uvedenému jsou v jednotlivých odevzdaných zprávách.

Zapsal: Ota Dračka – předseda komise ŽP
Dne: 03.02.2009

