Zápis z jednání komise ŽP
Které se konalo dne 6.4.2016 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně
Přítomni:
Zdena Bouchalová, Michaela Misterková, Hana Sixtová, Filip Ulík (předseda), Olga Kadeřábková
(zapisovatelka), Jakub Nekolný – starosta města Český Brod (host), Tomáš Klinecký – místostarosta
města Český Brod (host), Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPZ (host), Jindřiška Moravcová
(Osvětový spolek přátel Vrátkova, host)

Omluveni:
Katy Sasková, Vladimír Martínek, Ján Rákocy, Jiří Stuchl, Ladislav Velehradský,

Program:







Schválení usnesení z minulého jednání- Lov zdivočelých holubů v měsíci únoru 2016
Zpráva z prohlídky závodu ISOVER v Liblicích
Proces rozhodování o kácení dřevin mimo les - veřejná zeleň, zeleň v majetku města
Projekt nové školy v areálu nemocnice, přístupnost parku/zahrady v areálu
Kaplička poblíž stezky Břetislava Jedličky-Brodského
Různé

Usnesení - Lov zdivočelých holubů
Komise doporučuje napříště radě města hledat alternativní a humánnější metody regulace
množství holubů.

Prohlídka závodu ISOVER
Před jednáním proběhla prohlídka závodu ISOVER v Liblicích, které se zúčastnili zástupci vedení
města a zástupci komise. Podle vedení továrny je provoz pod kontrolou a materiály použité při
výrobě nejsou škodlivé. Vedení provozu přislíbilo omezení úniku materiálu (polysteren) při větrném
počasí vybudováním nového skladu materiálu pro recyklaci.

Kácení dřevin mimo les – veřejná zeleň – proces rozhodování
V posledních týdnech byli občané i členové komise svědky kácení stromů na pozemcích města nebo
v majetku státu (nemocnice, park, budoucí prostor hasičské stanice). Minimálně v jednom případě
vzbudil postup Odboru ŽP pochybnosti o správnosti celého procesu a byla proto přivolána Inspekce
životního prostředí, která provedla šetření na místě. Inspekce neshledala porušení zákona, ale
upozornila na dílčí nedostatky vydaných povolení ke kácení. Komise se s připomínkami Inspekce
ztotožňuje a doporučuje radě města nastavit pro odbor ŽP vyšší kvalitativní standardy tohoto
procesu. Konkrétně jde o:
-

posudky stromů by měli provádět nezávislí odborníci
Rozhodnutí o povolení či nepovolení kácení má v souladu se zákonem obsahovat:
Vyhodnocení funkčního a estetického významu s ohledem na konkrétní podmínky na
základě souhrnu jednotlivých funkcí, které dřevina plní (např. zdravotně-hygienická funkce v
urbanizovaném prostoru obce, ekologicko-stabilizační funkce, krajinná dominanta, dřevina

-

jako biotop pro další organismy) a dílčích kritérií popisujících stav dřeviny (zejména
zdravotní stav, vitalita, perspektiva dřevin) s přihlédnutím ke konkrétnímu stanovišti a místu
v krajině. Součástí vyhodnocení funkčního a estetického významu je úvaha o vzniku
ekologické újmy, která kácením dřevin vznikne, resp. o jejím rozsahu.
Uložení náhradní výsadby na základě posouzení závažnosti důvodů pro kácení dřevin a
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Odůvodnění rozhodnutí o povolení kácení – rozhodnutí musí být vždy řádně odůvodněno, a
to i v případě, že se plně vyhovuje. Z odůvodnění rozhodnutí musí být patrné, jak odbor ŽP
vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a jak provedl správní uvážení o závažnosti
důvodů pro povolení kácení.

K tématu náhradní výsadby ještě komise doporučuje radě města pověřit odbor ŽPZ vytipováním
prostor pro realizaci náhradní výsadby.

Budova školy v areálu nemocnice, zahrada, přístup
Členové komise se seznámili s připravovanou adaptací nemocničního pavilonu na školní budovu pro
první stupeň a na rozšíření kapacity kuchyně a jídelny pro provoz školní jídelny.
Komise doporučuje radě města realizovat projekt tak, aby se nemocniční zahrada stala veřejně
přístupnou pro veřejnost i prostřednictvím nově budovaného přístupu k budově školy
z Bezručovy ulice.
V další fázi komise navrhuje radě města zahájit jednání s majitelem pozemku mezi nemocniční
zahradou a ulicí J. Wolkera (Hasičský záchranný sbor) za účelem vybudování cesty z ulice J.
Wolkera do prostoru zahrady s možností zprovoznit „zelený koridor“ pro pěší a cyklisty (od ulice J.
Wolkera do ulice Bezručovy).

Různé
-

-

-

Komise byla informována o inventarizaci zeleně na náměstí – na jejím základě bude
kanceláři arch. Koubka připravena dokumentace pro údržbu zeleně, která bude v souladu
s budoucí podobou náměstí.
Komise se seznámila se stavem jednání kolem stavu kapličky sv. Gotharda poblíž stezky
Břetislava Jedličky. Aktuálně se k problému vyjadřuje bezpečnostní komise. Bez ohledu na
toto projednávání komise ŽP vyjadřuje nespokojenost se stavem této drobné památky a
doporučuje radě města zahájení prací na její opravě.
Pan Vodička představil projekt „Útulna“ u nové cesty na Štolmíř. Nebyl čas toto téma
projednat. Členové komise se vyjádří mailem.

Ukončeno cca 19:55
Zapsal: Filip Ulík

Příští jednání komise ŽP: 18.5.2016 opět v zasedací místnosti radnice

