Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne
12. 1. 2022
Program jednání KŽP dne 12. 1. 2022
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory městského úřadu.
2.1 Úprava předzámčí (výsledek obecní participace) – jednání by se chtěl zúčastnit městský architekt
2.2 Akce pro firemní dobrovolnictví (na jaře bude k dispozici teoreticky 300 dobrovolníků)
2.3 Návrhy projektů týkajících se výsadeb či úprav zeleně pro rok 2022
2.4 Revitalizace Bojovského potoka na Pivovárce
3. Dolíky – prostor pro skautský patronát
4. Problematika mysliveckých sdružení na Mníšecku
5. Rybníky na Bojovském potoce
6. Projekt sadových úprav v resortu pro seniory u Řevnické ulice
7. Změny územního plánu
8. Různé

Přítomni: Ing. Jiří Rom, Pavel Jeřábek, Mgr. Lucie Vorlová DiS., Vladimír Smetana, Ing. Libuše
Pechoušková
Omluveni: Martin Cihla, Ing. Hana Tůmová, Ing. Jaroslav Salava, Ing. Jiřina Romová, Ing. Mgr. Zdenka
Čermáková Troníčková
Jednání zahájeno 19:10.
Jednání ukončeno 21:50.
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Komise odhlasovala program. Jako zapisovatelku zvolila Mgr. Lucii Vorlovou a jako ověřovatelku
Ing. Libuši Pechouškovou.
PRO: 5

PROTI: 0

2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.
2.1 Úprava předzámčí (výsledek obecní participace) – jednání by se chtěl zúčastnit městský
architekt
Tento bod komise neprojednávala, neboť se na jednání nedostavil městský architekt s podklady.
2.2 Akce pro firemní dobrovolnictví (na jaře bude k dispozici teoreticky 300 dobrovolníků)
Na jaře je plánována dobrovolnická akce s 300 lidmi (najednou).
Návrhy – příprava rabátek na výsadbu keřů, mulčování stromů, výřez zmlazení v Dolíkách, výřez u
Zadního rybníka, výsadba tamtéž, výřez v lesíku za nádražím, práce v komunitní zahradě (vzorové
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vyvýšené záhony, bylinkový šnek apod.), nátěr vybraných zábradlí a laviček (včetně odstranění
starého nátěru v případě potřeby), ostřihání vegetace ve svahu pod Skalkou, úpravy hřiště u školy.
Komise může nadále předkládat návrhy.

2.3 Návrhy projektů týkajících se výsadeb či úprav zeleně pro rok 2022
Jedná se o výsadby, které by šly podpořit z různých dotačních titulů:
Na náměstí osázení rabátek
Eden – výsadba na náměstíčku
Staré sídliště – dosadba ovocných stromů, obnova sadu
Komunitní zahrada
Rymaně osázení pomníku
Úprava předzámčí – keře, stromy u Jarolímků
Obnova polních cest v majetku města, včetně výsadby zeleně
Komise může nadále navrhovat místa k výsadbě.

2.4 Revitalizace Bojovského potoka na Pivovárce
Město má v plánu zrealizovat revitalizaci potoka (pomocí dotací). Projekt zpracován zatím není,
komise může navrhnout koncept revitalizace, který by se dále rozpracoval.
Návrh je nasměřovat koryto potoka do středu louky (stávající cestu překřížit v místě pod dětským
hřištěm a pokračovat až ke stromům vprostřed louky), kde bude zmeandrováno a doplněno tůněmi.
V současnosti je louka protkána několika odvodňovacími strouhami, které je možné zakomponovat
do revitalizace (buď jako součást nového koryta nebo jako tůně). Část průtoku je vhodné ponechat
v původním korytě. Je možné v místě za mostkem přes Skaleckou ulici vysázet rostliny, které by byly
částečně schopny zachytávat možné znečištění. V návrhu úprav je třeba také vzít v úvahu stávající
průtok vody korytem tak, aby voda v novém korytě protékala a příliš nestála. Při plánování
revitalizace musí být dbáno na možnost údržby plochy celé louky (tedy obou břehů nově
trasovaného koryta potoka) těžkou technikou.
Komise doporučuje navázat spolupráci s projektanty se zadáním projektu revitalizace potoka.

3. Dolíky – prostor pro skautský patronát
Cílem patronátu je na nějakém místě pozvednout po přírodní stránce dané místo. Nejedná se o údržbu
plochy suplující povinnosti vlastníka, ale o drobnosti, které jsou ve schopnostech skautů (např. zídka
pro ještěrky). Na každý patronát dohlíží odborník. Jedná se o dlouhodobé projekty.
Ze strany skautů je vůle pracovat tímto stylem v Dolíkách. Je možnost na tomto místě udělat hrubou
práci s dobrovolníky a skauti by pak prováděli drobné práce a vylepšení.
Komise bere na vědomí.
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4. Problematika mysliveckých sdružení na Mníšecku
Je potřeba se seznámit se stávající platnou legislativou vztahující se k činnostem mysliveckých
sdružení a ověřit stav vlastnických vztahů k pozemkům v honitbách, aby bylo možno zjistit, co
vlastně město může požadovat a jak vést jednání.
Komise by v případě řešení této problematiky měla mít možnost nahlédnout do smluvních podkladů
upravujících spolupráci města a daného mysliveckého sdružení. Komise je toho názoru, že by i
veřejnost měla znát, jakou formou je tato spolupráce upravena a jakým způsobem lze postupovat
ve chvíli, kdy dojde k jakékoli újmě způsobené zvěří v oblasti honitby (poškození stavu pozemků,
zeleně atd.).
5. Rybníky na Bojovském potoce
Aktuálně se řeší Prostřední rybník. Je zpracovaný projekt na odbahnění a opravu hráze. Město si
najalo externistu, který se snaží získat dotace na tuto činnost. Projekt je dosti nákladný.
Na město se obrátili pražští rybáři s nabídkou, že pokud jim město pronajme všechny tři rybníky,
oni zajistí opravu Prostředního rybníka z dotačního titulu (mohou získat snáze dotaci). Rybáři přišli
s úpravou projektu rekonstrukce, která cenu sníží za cenu technických úprav projektu. Součástí
rybáři navrhovaných úprav je ponechání části sedimentu v rybníce, vzniknou „lavice“ vhodné
k procházkám a rybaření. Jsou navrženy další technické úpravy měnící zpracovaný projekt, u kterých
je na zvážení, zda by byly přínosem.
Je zde také možnost, že město bude samo na rybnících hospodařit. Rybníky nemají manipulační ani
provozní řád, je třeba je nastavit.
V současné době je podána žádost o podporu na revitalizaci rybníka.
Komise doporučuje: Rybník vyhlásit jako rybářský revír se stanovenou obsádkou. Zvážit možnost,
že by se město o rybníky staralo samo (je třeba zjistit podmínky), což se vzhledem k lokalitě
(místní) jeví nejvýhodnější. Zkusit kontaktovat rybáře z Dobříše, zda by se o rybníky nechtěli starat
a za jakých podmínek. Jednat o celkové situaci za všechny rybníky.

6. Projekt sadových úprav v resortu pro seniory u Řevnické ulice
Pokud je k dispozici projekt sadových úprav v resortu, komise prosí o nahlédnutí, aby se k projektu
mohla vyjádřit. Prosíme o možnost k nahlédnutí i k vyjádření i v budoucnu, aby bylo možno se
k projektu vyjádřit v dostatečném předstihu.
Komise žádá o možnost nahlédnutí a posouzení návrhu sadových úprav nově plánovaného resortu
pro seniory v oblasti pod Skalkou.

7. Změny územního plánu
Ve zrychleném řízení proběhnou změny územního plánu.
Komise žádá město o předložení návrhu změn územního plánu, které se týkají ochrany životního
prostředí, využití a úpravy krajiny a změn krajiny.
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8.1 Různé Ulice na Madlenkách – u vjezdu do jednosměrné ulice na křižovatce
Kytínská/směrem Na Vyhlídce (u domu čp 299) je zarostlá zeleň, která omezuje výhled do
vjezdu ulice, ulice je úzká a tím se omezuje bezpečnost v ulici.
Komise doporučuje: Prověřit možnost rozšíření vjezdu do ulice a prořezání a zajištění viditelnosti
v křižovatce a vjezdu do ulice, případně vyzvat vlastníky k úpravě prostoru.
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