Zápis z jednání komise ŽP
Které se konalo dne 18.5.2016 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně

Přítomni:
Zdena Bouchalová, Michaela Misterková, Katy Sasková, Vladimír Martínek , Jiří Stuchl, Ladislav
Velehradský, 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), Irena Kuklová (Spolek přátel obce Liblice, host)

Omluveni:
Hana Sixtová, Ján Rákocy,

Program:
•
•
•
•
•
•
•

Požadavky občanů na kácení stromů v majetku města
Projekt –Útulna (u cesty na Štolmíř)
Podmínky skladování chemických látek – Liblice
Černá skládka – Liblice
Kampaň „Moje město“
Kaplička poblíž stezky Břetislava Jedličky-Brodského
Různé

Požadavky občanů na odstranění stromů v majetku města
Komise diskutovala případy, kdy si občan stěžuje na újmu způsobenou stromem na pozemku a
majetku města. Současná praxe je taková, že se na tyto žádosti reaguje požadavkem na skácení
s tím, že v případě, že státní správa nenajde důvody pro kácení, je toto zamítnuto.
Komise doporučuje radě, v případech kdy zákonné důvody pro skácení nejsou, nabídnout
občanovi kompenzace. Ne finanční, ale spíše zásah technických služeb (úklid okapů) nebo
arboristy (úpravy koruny).

Projekt Útulna
Komise souhlasí s prezentovaným návrhem využití prostoru na začátku cesty na Štolmíř. Komise
doporučuje navíc v prostoru umístit lavičky pro „nazouvání in-line bruslí“.

Podmínky skladování chemických látek - Liblice
Členové komise byli upozorněni na podezřelé kontejnery v blízkosti bytového domu v Liblicích.
jedná se o skladování materiálů společnost Adam Partners. Odbor životního prostředí zajistí
prošetření případu.

Černá skládka – Liblice
Komise upozorňuje na černou skládku naproti ISOVERu a sběrnému dvoru v Liblicích. Město vyzve
majitele (ČSAD Kostelec) k zajištění nápravy.

Kampaň „ Moje město“
Komise se seznámila se zkušenostmi Spolku přítel obce Liblice (soutěž o nejkrásnější
předzahrádku/květinovou výzdobu). Členové komise doporučují do projektu doplnit pozitivní
motivaci (odměna, divadlo…) Komise preferuje jako maskota krtka. Zahájení – pokud možno již
v červnovém čísle Zpravodaje (zatím bez samolepky)

Různé
-

Komise byla upozorněna na zhoršení stavu frekventované stezky Jedličky-Brodského a
navrhuje přisypat písek na vybraných místech.
Projekt školy v areálu nemocnice je ve stádiu výběrového řízení dodavatele – město počítá
se zpřístupněním nemocničního parku z Bezručovy ulice a perspektivně s jednáním o
zpřístupnění i z ulice J. Wolkera.
Pan Stuchl seznámil s projektem odbahnění rybníka ve Štolmíři a s jeho projednáváním 21/5

Ukončeno cca 19:55
Zapsali: Olga Kadeřábková & Filip Ulík
Příští jednání komise ŽP: 7.9.2016 opět v zasedací místnosti radnice

