
Zápis z jednání komise ŽP 
konaného 28. 6. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně 
  
Přítomni:  Michaela Misterková, Hana Sixtová, Jiří Stuchl, Filip Ulík - předseda, Olga Kadeřábková 
–odbor ŽPaZ, Jan Kopáček, lesní správce městských lesů,  Rostislav Vodička - vedoucí odboru 
ŽPaZ, Tomáš Klinecký - místostarosta 
Nepřítomni:  Zdena Bouchalová, Katy Sasková, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský, Jan 
Rákocy 

Téma - hospodaření v městských lesích 
Lesní správce p. Kopáček informoval Komisi o aktuálních otázkách, které se týkají městských lesů: 

● Hospodaření probíhá podle desetiletého plánu pro roky 2011 až 2020.  
● V posledních letech, kvůli nevyrovnané věkové struktuře lesa těžba spíše klesá. 

Hospodaření je v podstatě vyrovnané, s tím, že výnosy z těžby jdou do obnovy lesa a 
domluvený příspěvek jde také do rozpočtu města.  

● Městské lesy také úspěšně nabízejí palivové dřevo a poskytují některé služby Městu 
(například prosekávání cesty k rybníku Cihelna u Kounic). 

● V roce 2021 také skončí dlouhodobá smlouva se stávající spolupracující firmou které v lese 
těží dřevo. 

● V roce 2023 končí smlouva s Mysliveckým sdružením Dolánky na mysliveckou činnost. 
Na oba tyto termíny bude dobré se připravit a jednání se staro/novými partnery přinést nové 
požadavky, které zohlední zájmy města a jeho občanů. 

● Byla získána a využita dotace na mimo-produkční funkce lesa - nová zastřešená posezení, 
lávka v Dolánkách, oprava naučné stezky. 

● Pan Kopáček seznámil Komisi také s problematikou tzv. výběrného způsobu hospodaření a 
s možnosti na menší ploše přechod takový způsob otestovat. Komise takovou iniciativu 
vítá. 

● Bohužel odchodem konkrétního pracovníka městských lesů, končí nabídka 
enviromentálního vzdělávání poskytovaného městskými lesy.  

Komise konstatovala, že výrazné omezení nabídky enviromentálního vzdělání ve městě je 
určitě škoda a vyzývá radu města aby zvážila, např. v rozpočtu na příští rok. vypsání grantu 
pro tento účel.  
 

Další témata: 

Neodborné „ošetření“ stromů v nemocniční zahradě 
Zásah majitele (HZS) je stále předmětem správního řízení. Pan Vodička bude informovat Komisi o 
výsledku. 
 

1 



Koupaliště (U tenisu) 
Členové komise se dotazovali na jednání o budoucnosti býv. koupaliště. Podle informací p. 
místostarosty se zatím jedná o neformální jednání s FK Český Brod, který má zájem v místě 
zbudovat hřiště (nebo několik) s umělým trávníkem. Komise s tímto záměrem vyslovila 
nesouhlas. Komise navrhuje zvážit využití ve prospěch všech občanů, např,. obnovení 
koupaliště formou biotopu (dnes velmi populární v lokalitách jako je Radotín nebo Jince) nebo 
nalezení jiné zajímavé funkce areálu (uvažovalo se např. o zřízení skateparku) s tím, že by se 
mohlo uvažovat o přeměně Pivovarského rybníka na vodní plochu s možností koupání 
(=vyčištění, zrušení intenzivního chovu ryb). 

 
Příští termín jednání komise 
středa 13. 9. v 18:00 v zasedací místnosti radnice 
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