
Zápis č. 1/2023 z jednání KŽP ze dne 15.1.2023 ve 14:00 hodin, katastr obce Holubice. 

 

Přítomní: 

Jarmila Tupá, Petra Šujanová, Tereza Bajerová, Martin Tupý 

Omluven: 

Lubica Pekarovič 

Nepřítomen: 

Igor Novák, Jana Zetíková 

Program: 

1) Řešení problémových míst zeleně v obci dle podkladů od pana starosty. 

2) Vyjádření ke 2 stromům v projektu E.ON obnova sítě pro firmu Omexom –Pod Nádražím. 

3) Kácení 1ks třešně na č.p.1659 přístup k pozemku 1628. 

 

K bodu č.1 přítomní členové komise fyzicky zjistili stav a navrhují: 

- k živému plotu Thuja na č.p. 952/39 majitel SJM Šmerdovi, brání osvětlení a přístupu 

k požárnímu hydrantu. Komise doporučuje oslovit majitele o zajištění údržby (snížení výšky 

porostu) a minimálně ořez v okolí požárního hydrantu. 

- ke křižovatce p.č.895/4 směr Křenovice obecní pozemek, dle silničního zákona je maximální 

výška porostu 75 cm od úrovně komunikace. Oslovit majitele přilehlých nemovitostí, toto nutno 

z důvodu bezpečnosti dodržovat celoroční údržbou. 

- k Thujím na p.č.265/3 na obecním pozemku komise doporučuje z důvodu blízkosti trafo stanice 

pokácení 4 kusů, doporučuje náhradní novou výsadbu a posunutí kontejnerů na odpad. 

- k přesahující zeleni na p.č.1343 na obecním pozemku-řešit běžnou celoroční údržbou 

- k přesahující zeleni z pozemku č.p.249/1 soukromý majitel, oslovit majitele o sjednání údržby  

- k ořechu na p.č.109 majitel p. Klusal oslovit majitele k ořezání větví přesahujících nad vozovku a 

do vedení NN 

- k třešni v křižovatce na p.č.87/1 na obecním pozemku. Doporučujeme přesné zaměření.  

V případě, že je strom skutečně na obecním pozemku komise navrhuje pokácení stromu 

z bezpečnostních důvodů (hniloba kmene) s informací majiteli sousedního pozemku. V opačném 

případě vyzvat majitele k pokácení z důvodu nebezpečnosti.  

- ke smrku na p.č.110 majitel p. Havránek brání osvětlení. Oslovit majitele o ořezání stínící větví. 

K bodu č.2 komise zjistila na místě stav a navrhuje pokácení těchto dřevin s určením náhradní 

výsadby do projektu. K pokácení dřevin nesmí dojít ne dříve než cca měsíc před realizací stavby. 

K bodu č.3 je v jednání, komise bere na vědomí. 

Jarmila Tupá 


