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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 21. 9.  
2022 
 
  
Program jednání KŽP dne 21. 9. 2022 
  
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
2. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory městského úřadu. 
2.1 Měření znečištění ovzduší v Mníšku pod Brdy.  
2.2 Rozpočet města v oblasti životního prostředí, resp. péče o zeleň pro rok 2023.  
2.3 Kácení smrků v ulici Lhotecká  
2.4 Cesta k Prostřednímu rybníku 
3. Záměr otevření kamenolomu u Voznice. 
4. Doporučení realizace oddílné kanalizace při rekonstrukcích Pražské a Dobříšské ulice. 
5. Různé 
5.1 Terénní úpravy družstva SPORAK 
 
Přítomni: Ing. Jiří Rom, Pavel Jeřábek, Ing. Jiřina Romová, Mgr. Lucie Vorlová DiS., Ing. Hana 
Tůmová, Ing. Jaroslav Salava, Ing. Libuše Pechoušková 
Omluveni: Vladimír Smetana, Martin Cihla 
Host: Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. 
 
Jednání zahájeno 19,10. 
Jednání ukončeno 22,00. 
 

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: 7  PROTI: 0  

2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP. 

2.1 Měření znečištění ovzduší v Mníšku pod Brdy. Představení návrhu společnosti Agdata city – 
pan Philip Korotkov.  

Město bylo osloveno se stížnostmi obyvatel ohledně znečištění ovzduší na Mníšku. Na komisi 
představil pan Philipp Korotkov s nabídkou jejich firmy na kontinuální měření znečištění ovzduší 
formou instalace měřících stanic. Z diskuse vyplynula jako nejvhodnější varianta sledování kvality 
ovzduší na minimálně 6 místech, aby vznikla porovnatelná data a byla možnost co nejpřesněji 
definovat různé zdroje znečištění (doprava, areál Kovohutí). K podpoře výsledků měření je vhodné 
zapojit i měření na min 2 meteorologických stanicích např. k zachycení směrů převládajících větrů.  
Data získaná z měření budou hlavně informačního charakteru. 

Komise vzala prezentaci na vědomí a doporučuje zahájit monitoring znečištění ovzduší a nechat 
si zpracovat nabídku na instalaci a měření znečištění. Dále doporučuje zařadit monitoring 
znečištění ovzduší do rozpočtu města. Zároveň doporučuje prověřit možnosti dotačních titulů.  
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2.2 Rozpočet města v oblasti životního prostředí, resp. péče o zeleň pro rok 2023. 

 

Komisi byl předložen návrh rozpočtu na péči o životní prostředí na rok 2023. Rozpočet všeobecně 
počítá s nutnou údržbou zeleně, sečemi a zálivkami. 
Finance na likvidaci bolševníku již nebude možno získat ze současného zdroje. Bude se hledat nový 
zdroj financí, tam ale nebude pravděpodobně možno likvidace všech současných ploch. Nový zdroj 
financí by mohl zahrnout nejen likvidaci bolševníku, ale i péči o dané území, čímž by se mohly snížit 
náklady na likvidaci bolševníku v dalších letech. 
 
Komise upozornila na nutnost potřeby financí v souvislosti s rozšířením cesty od Prostředního 
rybníku směrem k Zadnímu rybníku. 

Komise vzala návrh rozpočtu na vědomí. 

2.3 Kácení smrků v ulici Lhotecká (pozemek paní K., kde jsme již před několika lety byli společně 
na obhlídce). 

Majitelka pozemku podala žádost o pokácení smrků na pozemku. U smrků dochází ke zhoršování 
zdravotního stavu. 
Komise byla požádána o konzultaci zdravotního stavu smrků. 

Komise si domluví termín posouzení s majitelkou pozemku a na místě se sejde. 

2.4 Cesta k Prostřednímu rybníku 

V souvislosti s opravou Prostředního rybníka je třeba rozšířit a opravit cestu kolem Prostředního 
rybníka.  Ta zahrnuje odstranění stávající vegetace, násyp nového materiálu, terénní úpravy. Svah 
směrem do rybníka je plánován v menším sklonu než v současné době. Nabízí se využít materiál ze 
staveb na Mníšku.  

Komise bere na vědomí a s navrhovanými úpravami souhlasí. 

3. Záměr otevření kamenolomu u Voznice. 

Nová Ves pod Pleší plánuje v nové změně územního plánu umožnění zákres plochy ložiska 
nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene - v lokalitě Boušovská, tedy zřízení kamenolomu. 
Město Mníšek pod Brdy podalo jako sousední obec námitku k tomuto záměru s tím, že na záměr by 
měla být zpracována SEA nebo by nemělo být ložisko do územního plánu zakresleno. V případě 
zřízení kamenolomu by se negativně ovlivnilo jak životní prostředí v široké lokalitě, chráněná území 
v lokalitě i životní standard okolních obyvatel. Zejména PP a PR Andělské schody. 

Komise bere informaci na vědomí a podporuje krok Rady města ohledně vyjádření negativního 
stanoviska s touto změnou územního plánu.  
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4. Doporučení realizace oddílné kanalizace při rekonstrukcích Pražské a Dobříšské ulice. 

Padl návrh, aby byla při rekonstrukci kanalizace v ulici Pražská a v ulici Dobříšská oddělena 
kanalizace splašková a dešťová k odvodu dešťové vody a její zavedení např. do Pivovárky. Tím by se 
mohlo odlehčit ČOV. 

Komise doporučuje zvážit zpracování projektu rekonstrukce kanalizace v ulicích Dobříšská a 
Pražská na oddělenou splaškovou a dešťovou kanalizaci. V úvahu je třeba také vzít plánovanou 
retenční nádrž zachycující vodu z náměstí a kolem kostela. Je potřeba začít již v místě kruhového 
objezdu (zde by bylo možné vodu svést do Bojovského potoka). 

5. Různé 

5.1 Terénní úpravy Družstva SPORAG 

Je plánována navážka na pozemek č. 1977 k.ú. Mníšek pod Brdy až do výše 6 m.  
Stavební úřad úpravy zamítl. SPORAG podal žalobu k soudu. Soud úpravy povolil. OOP Černošice 
úpravy zamítl, SPORAG se odvolal, OOP Středočeského kraje odvolání potvrdil a vydal Závazné 
stanovisko, kde úpravy schválil s odvoláním na již provedené úpravy okolních pozemků. 
Stavební úřad pozastavil stavební řízení s tím, že je potřeba zpracovat EIA.  
 

Komise prověří a dodá podklady k realizacím úprav na sousedním pozemku, kde je podezření, že 
úpravy, na které je ve stanovisku KÚ odkazováno, proběhly v rozporu s vydaným povolením a ve 
výrazně navýšeném rozsahu. 

 


