Zápis z jednání komise ŽP
Které se konalo dne 7.9.2016 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně

Přítomni:
Michaela Misterková, Hana Sixtová, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský, Filip Ulík (předseda),
Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPZ (host),

Omluveni:
Zdena Bouchalová, Ján Rákocy, Katy Sasková, Jiří Stuchl,

Program:





Inventura dříve projednávaných bodů
Aktuální rozvojové projekty města
Lávka přes Šemberu
Různé

Dříve projednávané body




Skladování chemických látek v areálu fy. Adam&Partner v Liblicích. V mezidobí došlo
k havárii / úhynu ryb na Šembeře v oblasti Klučova. Je zde podezření na souvislost. Otázku
řeší inspekce ŽP a odbor ŽP.
Zeleň na náměstí – možnost úprav před realizací velké rekonstrukce náměstí. V pátek 9.9.
byl prezentován návrh kanceláře arch. Koubka. Návrh vypadá zajímavě. Měl by být doplněn
o podněty vzniklé z debaty při jeho představení. Čekáme na další kroky.
Kaplička u stezky Jedličky-Brodského – komise souhlasí s inovovaným návrhem Dr. Mrvíka
na úpravu prostranství kolem kapličky jako “posezení“ s lavičkami. Častá přítomnost
veřejnosti jako přirozená ochrana proti vandalismu.

Aktuální rozvojové projekty města
Komise se zajímala o stav některých rozvojových projektů s ohledem na kvalitu ŽP. Vzhledem
k termínové kolizi s termínem jednání Rady, nebyl přítomný žádný zástupce vedení města a tak
komise odkládá projednání těchto bodů na příští termín, kdy bude přítomen zástupce vedení města
a/nebo odboru rozvoje. Jedná se o projekty:
 Škola v nemocniční zahradě – problematika kácení stromů a umístění školního hřiště
 Projekt rekonstrukce Žižkovy ulice - zeleň a infrastruktura pro cyklisty
 Parčík v zahradě LDN (bývalé porodnice)

Lávka přes Šemberu
Členové komise byli informováni o úvahách umístění lávky pro pěší přes Šemberu v parku. Komise
navrhuje umístit raději takovou lávku do prostoru mezi Penny a Lidl, kde je zelený pás, ve kterém by
mohla vést cesta, která by se přes lávku mohla napojit na trasu stezky Jedličky-Brodského do Liblic.

Cesta by vlastně elegantně navázala na chodník, který vede kolem prodejny VT Mat. Komise
navrhuje radě zvážit toto řešení, které propojí frekventované obchodní centrum města s rekreační
stezkou a navazující přírodní zónou kolem Chodotínského rybníka.

Různé



Stavby v Dolánkách – film – Komise byla informována o možnosti využití staveb v lese v
Dolánkách po ukončení natáčení seriálu Britania. Komise tuto možnost podporuje.
Nový územní plán – komise se bude zabývat aktualizovaným návrhem územního plánu.

Ukončeno cca 19:30
Zapsal: Filip Ulík

Příští jednání komise ŽP: 26.10.2016 opět v zasedací místnosti radnice

