ZÁPIS Z JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU
konaného dne 28. června 2012 v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

ALEJE A PODMÍNKY PRO NOVOU VÝSADBU
Přítomno 26 osob dle prezenční listiny, za MěÚ Jilemnice: Ing. M. Šnorbert, Ing. D.
Stolínová, Ing. J. Čechová, Ing. P. Faistauer, Bc. I. Maryšková, Ing. P. Novotná
Jednání zahájil M. Šnorbert, který přítomným představil cíl jednání, jímž bylo představit
studie zpracované panem Michalem Kuříkem:
- Obnova ovocných alejí ve městě – ul. Jubilejní a Knoblochova
- Cesta z města alejemi – alej na soutoku Jilemky a Jizerky v Hrabačově
- Návrat jilmů do Jilemnice – zmapování stavu a návrh nových lokalit
Krátce připomenul, že kulatý stůl navazuje na setkání, které se uskutečnilo v listopadu 2010 a
na němž byly vytipovány vhodné lokality pro výsadby alejí.
Studie „Obnova ovocných alejí ve městě“
M. Kuřík představil zpracovanou studii, zdůraznil, že v každé ulici je zhruba 28 – 29
rodinných domů a současný stav je takový, že v zelených pásech před domy jsou zbytky
pařezů, odstavná stání, vjezdy k domům, nové výsadby i odložiště stavebních materiálů.
Výsadby jsou oboustranné, nyní zhruba metr od krajnice vozovky a jsou ve špatném stavu, ve
většině případech se jedná o švestky, vlivem následných dosadeb se mezi švestky dostaly i
jiné druhy. Stromy jsou ovlivněny těžkou technikou i spodními inženýrskými sítěmi. M.
Kuřík ve zpracované studii navrhl dosadbu ovocných stromů – švestek, které nemají tak
široké koruny, výsadbu navrhuje cca 1,5 m od krajnice, což však může znamenat stínění
domům. M. Kuřík nastínil 3 možné pohledy občanů na řešení navrácení švestkové aleje:
1) Ti, kteří chtějí menší upravené stromy, švestky si tam pamatují.
2) Ti, kterým je to jedno, pozemek není jejich, ale chtějí to mít před domem čisté a upravené.
3) Ti, kteří před domem nic nechtějí, nechtějí stínit, nechtějí listí, nemají kam hrnout sníh.
V další diskusi byl občany navržen ještě čtvrtý náhled na věc:
4) Ti, kteří si tam vybudovali předzahrádku a starají se o ni.
Město naopak musí řešit, jak zajistit trvalou péči o novou výsadbu, chce přihlédnout
k většinovému názoru místních, byť si uvědomuje, že se k němu může vyjádřit až 60 rodin.
Diskuse ke studii „Obnova ovocných alejí ve městě“:
 Dotaz od občanů, proč se v této lokalitě před čtyřmi lety stromy kácely. Bylo
zodpovězeno, že stromy již byly dožilé a ohrožovaly okolí.
 Místní se shodli, že nejprve je nutné vyřešit výměnu sítí pod pozemky, které jsou
v katastrofálním stavu (zejména stav kanalizačního potrubí). Při ozelenění ulic se musí
dbát na napojení domu na komunikaci.
 M. Kuřík vyjádřil souhlas s tím, že pokud jsou sítě pod pozemky v katastrofálním stavu,
nemá smysl vysazovat nové stromy.
 Dotaz od občanů, zda se sítě nebudou rekonstruovat v rámci akce Čistá Jizera. Projekt
Čistá Jizera je ukončen, kanalizační stoky má ve správě vodohospodářské sdružení, které
do projektu zahrnulo jiné úseky, město mělo za to, že sítě jsou v těchto ulicích v pořádku.
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Pokud dojde k rekonstrukci sítí, nezachovají se ani zbývající stromy a výsadba proběhne
plošně.
Nebezpečná situace s ponechanými pařezy po kácení – nutno vyfrézovat.
Pamětníci připomněli v ulicích aleje krásně kvetoucích hlohů. M. Kuřík řekl, že hloh je
dalším možným stromem, ale oproti švestce má širší korunu.
Dotaz od občanů, kdo se bude o nově vysazené stromy starat – hrabání listí, oplůtky proti
okusu, zdravotní řezy – město to nedělá. Po opravě sítí a následné rekonstrukci se bude
muset stanovit systém údržby stromů a trávníků. Před samotnou výsadbou by se nová
výsadba projednala s dotčenými občany.
Dotaz od občanů, kam s trávou? V příštím roce proběhne nejspíš kulatý stůl na toto téma,
protože se bude otevírat komunitní kompostárna. Jeden z přítomných informoval, že má
od města ve výpůjčce kompostér, kam dává trávu ze zahrady i z předzahrádky a po roce
může kopat první kompost.

Studie „Cesta z města alejemi“
M. Kuřík představil zpracovanou studii, která řeší nově navrhovanou alej na soutoku Jilemky
a Jizerky o délce 110 m kopírující kraj používané travnaté pěšiny, osazení dřevěné lavičky a
informační tabule. Projekt byl na počátku tohoto roku předložen jako žádost o dotaci
z Grantového programu Libereckého kraje, žádost o dotaci byla podpořena částkou 40 000
Kč, realizace proběhne v období září – listopad 2012. Celkové náklady projektu jsou ve výši
66 183 Kč, dodavatelem bude zpracovatel studie, pan Michal Kuřík.
Diskuse ke studii „Cesta z města alejemi“:
 Majitelka sousedních pozemků zdůraznila, že pozemky ve vlastnictví města tam nebyly
sečeny minimálně 3 roky.
 Dotaz od občanů, kdo povolil kácení jasanů podél cesty – odpověděla paní Ivana
Maryšková z odboru životního prostředí, že stromy byly na kmenech poškozené a
pokáceny byly oprávněně. Během kácení došlo na pozemcích k hlubokým rýhám, majitelé
pozemků chtěli vše vrátit do původního stavu, ale pracovník města to odmítl.
 Před vlastní realizací dojde k vytyčení podzemních sítí, při výsadbě zůstane zachována
cesta o minimální šíři 3 m (nyní má 6 m), výsadby proběhnou mimo sítě, aby nedošlo
k jejich narušení kořeny stromů. Pozemek s novou alejí bude zahrnut do následné údržby.
 Připomínka od občanů, že po městě je spousta cest a alejí, které jsou zarostlé, neposečené
– město by mělo vložit energii do údržby stávajícího než začne s výsadbami novými. Byla
jmenována alej na Hraběnce – stromy nejsou v kopřivách vidět, cesta z Metyšovy ulice na
Kozinec – neposečeno, zarostlé v kopřivách, alej V Lipkách – na pokácení.
Studie „Návrat jilmů do Jilemnice“
Cílem této studie bylo lokalizovat všechny druhy jilmů rostoucích v Jilemnici pro
zabezpečení jejich ochrany a podpory. Studie obsahuje lokalizaci stromu, věk, zdravotní stav
a doporučený odborný zásah. V Jilemnici je nyní vysazeno 156 ks jilmů (druh horský,
habrolistý, vysoký, holandský, sibiřský), u stávajících stromů byl navržen pěstební zásah
v nákladech cca 128 000 Kč. Studie obsahuje také vhodné lokality k dosadbě jilmů – zámecký
park, sokolský park, Hrabačov – u Kolory, na obchvatu, Spořilov – Hraběnka, silnice na
Mříčnou, spojovací cesta Kozinec – Devro.
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Diskuse ke studii „Návrat jilmů do Jilemnice“:
 Dokumentace bude ve formátu pdf uveřejněna na webových stránkách města (cesta k
dokumentaci: www.mestojilemnice.cz → Projekty EU → Jilemnice – město zeleně →
Dokumenty → Dokumentace: Návrat jilmů do Jilemnice), k nahlédnutí bude také
v informačním centru.
 Poničené lesy po kalamitách, dotaz, zda město počítá s dosadbami listnatých stromů.
Ano, s dosadbami listnatých stromů se počítá, ne však s jilmy.
Ostatní:
 Lípa u čp. 734 – proslýchá se, že noví majitelé chtějí lípu pokácet z důvodu nové
přístavby, odpověděla paní Ivana Maryšková z odboru životního prostředí, že projektovou
dokumentaci viděla a dle tohoto návrhu lípa dotčena nebude.
 Na Javorku – možná lokalita pro výsadbu jeřábu.
 Spořilov – Hraběnka (panská cesta) – nefunkční alej, stromy jsou zarostlé, lidé využívají
k průchodu přilehlou louku, která je však v soukromém vlastnictví.
 Projekt v areálu Hraběnky – spousta lidí tuto oblast bere jako lesopark, často se teď hovoří
o výstavbě střelnice, vybudování nových tratí na odlesněných pozemcích. Martin Šnorbert
z odboru rozvoje a místního hospodářství pozval všechny přítomné na jednání
zastupitelstva města, které se uskuteční v září, a na kterém bude projekt Hraběnka
představen. Zábor pro střelnici bude nutný, ale střelnice bude navržena tak, aby nerušila
klid na sídlišti. Prosba od občanů o zveřejnění projektu Hraběnka v Informačním centru.
 Jilemnický okrašlovací spolek – má projekt na cesty z města, doporučení projekty města
propojit s jejich záměry.

„Tento zápis byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné město Jilemnice a nelze jej
v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

V Jilemnici dne 16. července 2012
Zapsala Ing. Petra Novotná, odbor rozvoje a místního hospodářství
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