Zápis z jednání komise ŽP
Které se konalo dne 26.10.2016 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně

Přítomni:
Michaela Misterková, Zdena Bouchalová, Hana Sixtová, Ján Rákocy , Filip Ulík - předseda, Jakub
Nekolný – starosta, Tomáš Klienecký – Místostarosta, Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPZ, Olga
Kadeřábková –odbor ŽPZ

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

Program:






Inventura dříve projednávaných bodů
Zeleň na náměstí
Rekonstrukce městského parku
Parčík u býv. porodnice
Kácení před halou

Dříve projednávané body





Skladování chemických látek v areálu fy. Adam&Partner v Liblicích. Podezření na nesprávnou
manipulaci a únik bohužel nejde s časovým odstupem prokázat.
Lávky přes Šemberu – p. Starosta informovalo původním záměru lávky v parku., komise
představila svou ideu lávky mezi Penny a Lidlem. Obě možnosti jsou zajímavé. Žádné
rozhodnutí v tomto směru nebylo učiněno. Jedná se zatím o ideu.
Kaplička u stezky Jedličky-Brodského – připravuje se alespoň základní zabezpečení proti
vandalům

Zeleň na náměstí
Komise se seznámila s návrhy arch. Kanceláře pana Koubka na úpravy zeleně na náměstí, které jsou
v souladu s projektem rekonstrukce a doporučuje radě města podle těchto návrhů, v rámci
pravidelné péče o zeleň, postupovat.
Jako prioritní z hledisky vzhledu náměstí je otázka umístění kontejnerů na tříděný odpad pod zem.
Jedná se o možnosti dotačního projektu.

Rekonstrukce parku
Komise diskutovala stav městského parku. Většina stromů pochází z výsadby z jednoho období a tak
by mohlo dojít brzy k situaci, kdy bude ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů významnou
část stromů odstranit. Proto by bylo dobré zahájit přípravy rekonstrukce parku, která by mohla
probíhat plánovitě, vždy v jedné části. Komise doporučuje radě města zabývat se přípravou

rekonstrukce parku. Optimální by bylo oslovit vhodného architekta, posléze mít k dispozici
projektovou dokumentaci a postupně rekonstrukci provézt.

Parčík u porodnice
Komise upozornila na nevyhovující stav „parčíku“ u bývalé porodnice. P. Starosta informoval, že je
věc v řešení.

Kácení před halou
Komise žádá o dohledání rozhodnutí o kácení, které proběhlo v rámci rekonstrukčních prací u haly.
Ukončeno cca 19:30
Zapsal: Filip Ulík
Příští jednání komise ŽP: 13.12. 2016 v 18:00 v zasedací místnosti (vedle obřadní síně) radnice

