
Zápis	  z	  jednání	  komise	  ŽP	  
Které	  se	  konalo	  dne	  29.04.2015	  od	  18:00	  ve	  školním	  poradenském	  centru	  čp.	  12	  	  

Přitomni:	  Filip	  Ulík	  (předseda),	  Katy	  Sasková,	  Michaela	  Misterková,	  Vladimír	  MarEnek,	  Zdena	  
Bouchalová,	  Ladislav	  Velehradský,	  Hana	  Sixtová,	  Ján	  Rákocy,	  Olga	  Kadeřabková	  (zapisovatelka),	  
RosQslav	  Vodička	  -‐	  vedoucí	  odboru	  ŽPZ	  (host),	  Miroslav	  Kruliš	  –	  ředitel	  technických	  služeb	  (host),	  Jana	  
Kulhánková	  –	  radní	  města	  Český	  Brod	  (host),	  Vladimír	  Jakub	  Mrvík	  –	  radní	  města	  Český	  Brod	  (host),	  
Jakub	  Nekolný	  –	  starosta	  města	  Český	  Brod	  (host),	  Tomáš	  Klinecký	  –	  místostarosta	  města	  Český	  Brod	  
(host)	  
Omluveni:	  	  Jiří	  Suchl,	  	  	  

Program:	  
●	  Prodej	  pozemku	  města	  parc.	  č.	  471/7	  v	  k.	  ú.	  Klučov	  u	  Českého	  Brodu	  –	  požadavek	  odboru	  rozvoje	  
●	  Zeleň	  na	  náměsE	  –	  požadavek	  památkové	  komise	  
● Technické	  služby	  
● Různé	  

1/	  Prodej	  pozemku	  v	  k.	  ú.	  Klučov	  u	  Českého	  Brodu.	  	  

Jedná	  se	  o	  pozemek	  v	  majetku	  města	  Český	  Brod,	  parc.	  č.	  471/7	  o	  výměře	  42937	  m²	  v	  k.	  ú.	  Klučov	  u	  
Českého	  Brodu.	  Pozemek	  je	  v	  této	  době	  pronajat	  pro	  zemědělské	  využiE	  na	  dobu	  určitou	  do	  října	  
2016.	  Na	  odbor	  rozvoje	  (OR)	  byla	  doručena	  žádost	  týkající	  se	  odkoupení	  výše	  uvedeného	  pozemku	  se	  
záměrem	  vybudování	  rybníka	  a	  chaty.	  Zastupitelstvo	  města	  Český	  Brod	  přijalo	  zamítavé	  usnesení	  (č.
41/2014).	  
Nyní	  byla	  na	  OR	  	  podána	  nová	  žádost	  o	  odkoupení,	  tentokrát	  bez	  výstavby	  chaty	  a	  zároveň	  byla	  
komise	  ŽP	  požádána	  o	  vyjádření.	  
Komise	  ŽP	  projednala	  výše	  uvedený	  záměr	  a	  k	  výstavbě	  rybníka	  zaujala	  jednohlasný	  postoj.	  Prodej	  
pozemku	  není	  komisí	  ŽP	  doporučen	  Radě	  města.	  

2/	  Zeleň	  na	  náměsS.	  

Pan	  Mrvík	  informoval	  komisi	  o	  závěrech	  jednání	  komise	  RMPZ	  ke	  stavu	  zeleně	  na	  náměsE	  Arnošta	  
z	  Pardubic,	  které	  je	  z	  pohledu	  principů	  památkového	  urbanismu	  v	  dnešní	  podobě	  zcela	  nevhodná,	  a	  o	  
požadavku	  na	  redukci	  některých	  vzrostlých	  keřů.…..u	  vědomí	  faktu,	  že	  komplexní	  rekonstrukce	  
náměsE,	  podle	  dříve	  vytvořeného	  projektu	  není	  v	  nejbližších	  letech	  aktuální,	  komise	  se	  shodla	  na	  
následujícím:	  

Komise,	  v	  souladu	  s	  dřívějším	  rozhodnuEm	  Rady	  města,	  doporučuje	  zpracovat	  studii,	  a	  to	  vybraným	  
zahradním/městským	  architektem,	  která	  navrhne	  střednědobý	  (2-‐5	  let)	  plán	  obnovy	  a	  údržby	  
zeleně.	  Požadavky	  na	  studii:	  
-‐ zachování	  všech	  stromů	  a	  jejich	  případné	  dosazení	  vhodnými	  druhy	  na	  vhodných	  místech	  
-‐ omezení	  či	  odstranění	  ”středního	  patra”	  -‐	  keře,	  přerostlé	  keře	  -‐	  které	  v	  podstatě	  slouží	  jako	  místo	  

pro	  hromadění	  různého	  druhu	  odpadu,	  omezují	  pohledy	  na	  památky	  i	  omezují	  možnost	  pohybu	  a	  
pobytu	  

-‐ doplnění	  “spodního	  patra”	  -‐	  nejen	  travnaté	  plochy,	  ale	  i	  trvalky,	  kvěQnové	  plochy,	  pokud	  možno	  
bezúdržbové	  půdo-‐pokryvné	  plochy	  



-‐ podpora	  pobytové	  funkce	  náměsE	  -‐	  klidná	  místa,	  posezení,	  vodní	  prvek,	  lavičky,	  zkratky,	  piknik;)	  

Členové	  komise	  v	  rámci	  svých	  znalosE	  doručí	  ing.	  Vodičkovi	  Qpy	  na	  města	  s	  příjemným	  náměsEm,	  
případně	  na	  architekty	  se	  zkušenosE	  v	  oboru.	  Pan	  Vodička	  vyZpované	  subjekty	  osloví	  za	  účelem	  
výběru	  dodavatele	  studie.	  Komise	  ŽP	  doporučuje	  Radě	  města	  vyčlenit	  na	  tuto	  studii	  prostředky.	  

3/	  Technické	  služby	  města.	  

Ing.	  Kruliš	  komisi	  seznámil	  s	  hospodařením	  v	  technických	  službách,	  problémy	  s	  lhostejnosE	  
k	  vandalismu,	  třídění	  odpadů,	  sběru	  odpadů,	  čistotě	  –	  nečistotě	  ve	  městě	  atd...	  Dále	  Ing.	  Kruliš	  komisi	  
odpověděl	  na	  její	  dotazy	  ohledně	  malé	  četnosQ	  sekání	  trávníků	  na	  náměsE.	  Komise	  doporučuje	  zvýšit	  
četnost	  sekání	  na	  místech	  reprezentujících	  město	  a	  zároveň,	  pokud	  opravdu	  není	  dostatek	  zdrojů	  
snížit	  frekvenci	  sekání	  na	  méně	  frekventovaných	  místech.	  	  

Komise	  rovněž	  diskutovala	  negaQvní	  stránku	  vysoké	  úspěšnosQ	  města	  v	  třídění	  odpadu.	  Ulice	  se	  zdají	  
být	  přeplněny	  kontejnery.,	  které	  také	  často	  brání	  v	  pohybu	  po	  chodnících.	  Jako	  možná	  řešení	  se	  jeví	  
umožnit	  občanům,	  kteří	  mají	  prostorové	  možnosQ,	  mít	  vlastní	  popelnice	  na	  třídění	  odpadu	  a	  nebo	  
zmenšit	  počet	  kontejnerů	  na	  některých	  stanovišSch	  a	  zvýšit	  četnost	  jejich	  odvozu.	  

Komise	  podporuje	  vybudování	  podzemních	  kontejnerů	  na	  tříděný	  odpad	  v	  centru	  památkové	  zóny.	  

4/	  Různé	  

Komise	  také	  diskutovala	  volné	  pobíhání	  psů	  ve	  městě.	  Komise	  doporučuje	  vyznačit	  místa,	  kde	  je	  
volný	  pohyb	  psů	  ve	  městě	  vyhláškou	  povolen	  informačními	  tabulemi	  a	  případně,	  ta	  jak	  je	  tmu	  v	  
jiných	  městech,	  tyto	  prostory	  oploZt.	  

Komise	  byla	  také	  informována	  o	  tom,	  že	  existuje	  sada	  doporučených	  prvků	  městského	  mobiliáře	  
(koše,	  lavičky).	  S	  politováním	  ovšem	  zjisQla,	  že	  do	  této	  vybrané	  série	  nepatří	  stojany	  na	  jízdní	  kola.	  
Komise	  navrhuje	  vybrat	  typy	  těchto	  stojanů,	  umísZt	  je	  před	  budovy	  městského	  úřadu	  a	  doporučit	  
obchodníkům	  ve	  městě,	  používat	  stejný	  typ.	  Město	  by	  mohlo	  např.	  pomoci	  Em,	  že	  bude	  tyto	  stojany	  
povolovat	  a	  neúčtovat	  za	  ně	  poplatky	  za	  zábor	  veřejného	  prostranství.	  

Ukončeno	  20:25	  
Zapsal:	  Olga	  Kadeřábková,	  Filip	  Ulík	  
Ověřil:	  Filip	  Ulík	  


