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Praha má novou koncepci péče o zeleň
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  Praha 17. června (ČTK) - Praha má novou koncepci péče o zeleň, schválili ji dnes zastupitelé hlavního města. Počítá s rozvojem kompostáren, oživením projektu zeleného pásu kolem Prahy nebo s tím, že se magistrát bude starat i o lesy, které dosud spravují Lesy České republiky. Dále se snaží zjednodušit pojmenování, co je zeleň, řekl předkladatel materiálu radní pro životní prostředí Vladislav Mareček.

  Koncepce podle radního nahrazuje dokument z roku 1996. "Platná koncepce péče o zeleň je zastaralá, Praha nutně potřebuje koncepci novou," uvedl radní.

  Dokument například dělí zeleň do tří kategorií podle intenzity údržby, dosud to byly čtyři skupiny. Změna podle Marečka umožní lépe financovat péči o zelené plochy. Materiál také navrhuje, aby byly zelené plochy, které dosud spravovala Technická správa komunikací nebo dopravní podnik, převedeny na městské části. Ty by se o ně měly lépe starat, od města by na to dostaly více peněz. "Městské části disponují kvalitní personální kapacitou a tento nárůst ploch zeleně by měly zvládnout," píše se v důvodové zprávě ke koncepci.

  Materiál chce dále vyřešit nedostatek průmyslových kompostáren nebo navrhuje uzavřít smlouvu s Lesy České republiky. Lesnické práce na jejich pozemcích by pak zajišťovaly magistrátní organizace, což má zajistit lepší efektivitu práce.

  Dalším úkolem je oživit projekt zeleného pásu kolem Prahy, který magistrát představil již na podzim 2008. V jeho budování ale příliš nepokročil.

  Podle Marečka bude na základě koncepce novelizována vyhláška o ochraně zeleně v Praze.
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Praha má novou koncepci péče o zeleň.

Praha má novou koncepci péče o zeleň, schválili ji zastupitelé hlavního města. Počítá s rozvojem kompostáren, oživením projektu zeleného pásu kolem Prahy nebo s tím, že se magistrát bude starat i o lesy, které dosud spravují Lesy České republiky.

Dále se snaží zjednodušit pojmenování, co je zeleň, řekl předkladatel materiálu radní pro životní prostředí Vladislav Mareček.

Koncepce podle radního nahrazuje dokument z roku 1996. "Platná koncepce péče o zeleň je zastaralá, Praha nutně potřebuje koncepci novou," uvedl radní.

Dokument například dělí zeleň do tří kategorií podle intenzity údržby, dosud to byly čtyři skupiny. Změna podle Marečka umožní lépe financovat péči o zelené plochy.





