Zpráva o činnosti Komise pro životní
prostředí v letech 2019 – 2020
Komise pro životní prostředí (dále jen KPŽP) pracovala v letech 2019 – 2020 v počtu 11 členů.
Pravidelným jednacím dnem byla v březnu roku 2019 stanovena středa. V případech, kdy bylo možné
prezenční jednání, probíhalo toto v budově městského úřadu od 19:00.
V roce 2019 proběhlo 6 řádných prezenčních jednání v měsících březen, květen, červen, září, říjen a
listopad. V roce 2020 proběhla již jen 2 řádná prezenční jednání, a to v měsících leden a březen.
Počínaje dubnem 2020 se přesunula většina jednání KPŽP do online prostoru, kde setrvávají doposud.
Výjimkou jsou venkovní jednání v menším počtu členů KPŽP, kdy jsou probírána konkrétní témata na
konkrétních místech v terénu. Tato mimořádná jednání v terénu probíhala již v době před pandemií,
tedy i v průběhu roku 2019.
KPŽP se na svých jednáních zabývala podněty od Rady města, od městského úřadu ale i podněty
dodanými vlastními členy.

V letech 2019 a 2020 se KPŽP vyjadřovala mimo jiné k těmto podnětům:
Péče o travnaté plochy ve správě města.
Zakládání různých typů trávníků včetně použití regionálního osiva.
Koncepce zalévání veřejné i soukromé zeleně.
Zachytávání dešťové vody (např. Pavilon, Náměstí F.X. Svobody).
Stav vodních ploch a vodních toků v katastrech Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota, jejich
případná revitalizace.
Znečištění pitné vody v různých částech Mníšecka (okraj Mníšeckého katastru v blízkosti dálničního
sjezdu na Řitku, oblast za vlakovým nádražím Mníšek pod Brdy, oblast „Za rybníky“).
Zdravotní stav konkrétních dřevin v intravilánech obcí Mníšek pod Brdy a Rymaně.
Péče o konkrétní dřeviny v intravilánech obcí Mníšek pod Brdy a Rymaně.
Koncepční řešení výsadby dřevin v různých částech Mníšku pod Brdy (např. okolí školního hřiště,
protihlukové valy, okolí Pavilonu, Sluneční ulice, Náměstí F.X.Svobody, a další).
Průběžné vytipovávání lokalit vhodných pro nové výsadby.
Stavební záměry v katastrech Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota a jejich vliv na životní
prostředí.
Rozpočet města Mníšek pod Brdy.
Problematika parkování v různých částech města.
Různé dotační tituly využitelné v oblasti životního prostředí.

Problematika invazivních druhů rostlin v katastrech Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota.
Problematika přemnožené černé zvěře v okolí Mníšku pod Brdy a přilehlých obcí, ale i v intravilánech
obcí.
Akce Ukliďme svět.
Problematika svozu a likvidace bioodpadu.
Problematika znečišťování ovzduší a s tím spojené měření kvality ovzduší.
Problematika osvětlení veřejných prostor a s tím spojený světelný smog.

Nad rámec společných jednání KPŽP vytvářela příležitostné texty do Zpravodaje Mníšku pod Brdy.

V Mníšku pod Brdy 19.2. 2021
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