
Zápis	  z	  jednání	  komise	  ŽP	  
Které	  se	  konalo	  dne	  16.09.2015	  od	  18:00	  v	  zasedací	  místnosti	  vedle	  obřadní	  síně	  
	  
Přitomni:	  	  
Ing.	  Filip	  Ulík	  (předseda),	  Ing.	  Vladimír	  Martínek,	  Ladislav	  Velehradský,	  Michaela	  Misterková,	  
Hana	  Sixtová,	  Olga	  Kadeřabková	  (zapisovatelka),	  Ing.	  Rostislav	  Vodička	  -‐	  vedoucí	  odboru	  ŽPZ	  
(host),	  Bc.	  Jakub	  Nekolný	  –	  starosta	  města	  Český	  Brod	  (host),	  Mgr.	  Tomáš	  Klinecký	  –	  
místostarosta	  města	  Český	  Brod	  (host)	  
Omluveni:	  	  
	  Katy	  Sasková,	  Zdena	  Bouchalová,	  Ján	  Rákocy,	  
	  
Program:	  	   	  

•   Inventura	  výstupů	  z	  minulých	  jednání,	  reakce	  rady	  
•   Podněty	  občanů	  
•   Podněty	  členů	  komise	  

	  

Výstupy	  z	  minulých	  jednání	  komise	  
	  
Aplikace	  Lepší	  místo	  
Internetový	  portál	  „lepší	  místo“,	  kam	  mohou	  občané	  umisťovat	  své	  připomínky,	  nedostatky	  
atd.	  –	  sběr	  podnětů	  zajišťuje	  na	  MÚ	  paní	  Ištvániková	  a	  systém	  je	  plně	  funkční.	  
	  
Doporučení	  z	  18/3	  –	  ořešáky	  u	  cyklostezky	  na	  Štolmíř	  (Útulna)	  
Bez	  reakce,	  rada	  zřejmě	  nebyla	  informována	  
Obecná	  informace:	  Na	  celý	  prostor	  zvaný	  Útulna	  je	  nutné	  vytvořit	  projekt	  s	  návrhem	  jeho	  
využití.	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  není	  možné	  projekt	  finančně	  zajistit,	  bude	  vše	  přesunuto	  do	  
příštího	  roku.	  
	  
Doporučení	  z	  19/4	  –	  zeleň	  na	  náměstí	  
–	  vybrat	  zahradního	  architekta,	  který	  by	  zpracoval	  krátkodobé	  instrukce	  k	  údržbě	  a	  renovaci	  
zeleně	  –	  Vedení	  město	  jedná	  s	  architektonickou	  kanceláří,	  která	  již	  dodala	  projekt	  
revitalizace	  náměstí	  –	  čeká	  se	  na	  cenovou	  nabídku.	  Komisi	  bylo	  přislíbeno	  starostou	  města	  
předložení	  vypracované	  studie	  k	  nahlédnutí	  a	  možnému	  vyjádření.	  
	  
Doporučení	  ze	  17/6	  –	  připomínky	  k	  navrhované	  reakci	  na	  námitky	  k	  územnímu	  plánu	  
	  –	  není	  jasné,	  jak	  s	  nimi	  rada	  naložila.	  
	  
Komise	  se	  rozhodla	  lépe	  komunikovat	  své	  výstupy	  radě.	  Hlavním	  opatřením	  je	  zajištění	  
přítomnosti	  zástupců	  vedení	  města	  na	  jednání	  komise.	  Budeme	  vybírat	  termíny	  jednání,	  
které	  nejsou	  ve	  stejném	  termínu	  s	  	  jednáním	  rady	  nebo	  zastupitelstva.	  
	  



Podněty	  občanů	  
	  
Podnět	  -‐	  	  „požadavek	  na	  úpravy	  stromů	  v	  ulici	  Na	  Cihelně	  1333	  –	  1335”.	  	  
Komise	  nevidí	  problém	  v	  probírce	  porostu,	  odstranění	  větví	  bránících	  v	  průchodu	  a	  
odstranění	  náletů.	  Nejlépe	  by	  bylo	  projít	  požadavky	  a	  navrhované	  úpravy	  přímo	  s	  obyvateli	  
ulice	  (předsedkyní	  samosprávy	  p.	  Bartákovou).	  Celkově	  je	  důležité	  zachovat	  protihlukovou,	  
protiprašnou	  a	  klimatickou	  funkci	  stromů	  v	  místě.	  
	  
Podnět	  –	  “zřízení	  ploch	  na	  grilování”.	  	  
Komise	  souhlasí	  a	  navrhuje	  vedení	  města	  vytipovat	  několik	  lokalit	  (jednu	  také	  v	  Liblicích),	  
provézt	  drobné	  úpravy	  a	  obstarat	  betonové	  grily.	  Komise	  jako	  vhodná	  místa	  identifikovala	  
parčík	  na	  Škvárovně,	  fit-‐hřiště	  pro	  dospělé	  v	  parku	  a	  také	  prostor	  u	  cyklostezky	  na	  Štolmíř	  
(“útulna”).	  
	  
Zde	  odkaz	  na	  podobné	  řešení	  z	  Hradce	  http://hradec.idnes.cz/hradecka-‐radnice-‐dala-‐do-‐
mestskych-‐sadu-‐grily-‐chce-‐prilakat-‐navstevniky-‐1nx-‐/hradec-‐
zpravy.aspx?c=A110711_160901_hradec-‐zpravy_zdo	  
	  

Podněty	  členů	  komise	  
	  
Ulice	  “K	  vysílači”	  –	  ničení	  zelených	  ploch	  kamiony	  a	  parkujícícmi	  vozidly.	  	  
Komise	  konstatovala,	  že	  od	  ledna	  se	  nic	  nezměnilo.	  Předseda	  komise	  ŽP	  předá	  tento	  podnět	  
komisi	  dopravy	  aby	  téma	  projednala	  a	  doporučila	  městu	  co	  nejdřívější	  opravu	  ulice	  –	  
vytvoření	  vozovky	  a	  chodníku.	  
	  
Vrba	  v	  Liblicích	  
Vzhlede	  k	  tomu,	  že	  z	  vrby	  padají	  suché	  větve,	  je	  nutné	  vrbu	  prořezat.	  Podnět	  k	  technickým	  
službám.	  
	  
Významný	  krajinný	  prvek	  –	  rákosiny	  u	  Štolmíře	  
Pan	  Stuchl	  se	  zajímal	  o	  průběh	  procesu	  vyhlášení	  rákosin	  u	  cesty	  do	  Štolmíře	  za	  “Významný	  
krajinný	  prvek”	  Vše	  vázne	  na	  zhotovení	  plánu	  péče.	  Pan	  Stuchl	  s	  panem	  Vodičkou	  se	  pokusí	  
celou	  věc	  urychlit.	  
	  
Dotace	  na	  rybník	  a	  likvidace	  skládky	  ve	  Štolmíři	  
Dotace	  nebyly	  úspěšné.	  
Nicméně	  z	  důvodu	  ochrany	  přírody	  a	  čistého	  životního	  prostředí	  doporučuje	  komise	  Radě	  
města	  umístit	  ke	  skládce	  ve	  Štolmíři	  fotopasti	  a	  tím	  najít	  viníky	  ukládání	  odpadů.	  
	  
Nepříznivý	  stav	  chodníků,	  péče	  o	  zelené	  plochy	  
Komise	  konstatovala	  nepříznivý	  stav	  chodníků	  zarostlých	  plevelem	  (mnohdy	  i	  značné	  výšky)	  
a	  nízkou	  četnost	  sekání	  travnatých	  ploch.	  
Závěry:	  
	  



Komise	  doporučuje	  Radě	  města	  prošetřit	  pasport	  četnosti	  sekání	  travnatých	  ploch	  a	  
odplevelení	  chodníků	  a	  zvýšit	  jejich	  četnost.	  	  
	  
Cíle	  a	  plány	  technických	  služeb	  –	  jejich	  kontrola	  a	  dodržování	  
Ještě	  jedno	  téma	  na	  příště	  –	  jaký	  způsobem	  jsou	  řízený	  cíle	  (ekonomické,	  kvantitativní,	  
kvalitativní)	  technických	  služeb?	  Komise	  by	  zajímalo,	  jak	  by	  bylo	  možno	  zavézt	  nějaké	  
standardy	  péče	  (např.	  o	  trávníky).	  
	  
Tady	  se	  staráme	  sami	  
Komise	  začala	  diskutovat	  iniciativu,	  kdy	  by	  občané	  mohli	  označit	  obecní	  pozemek	  před	  svým	  
domem	  (chodník,	  pás	  zeleně)	  nějakou	  značkou	  a	  tím	  by	  převzali	  zodpovědnost	  za	  údržbu	  
tohoto	  prostoru.	  Městu	  by	  pak	  zbylo	  vice	  prostředků	  na	  údržbu	  veřejných	  prostranství	  a	  
prostor	  před	  domy,	  kde	  žijí	  lidé,	  kteří	  se	  postarat	  nemohou	  (senioři)	  nebo	  nechtějí.	  Komise	  
tento	  program	  prodiskutuje	  příště.	  
	  
	  
Ukončeno	  cca	  20:25	  
Zapsali:	  Olga	  Kadeřábková	  &	  Filip	  Ulík	  
	  
Příští	  jednání	  komise:	  25.11.2015	  
	  
	  


