Zápis z jednání komise ŽP
Konaného 18.1.2017 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně
Přítomni: Zdena Bouchalová, Michaela Misterková, Hana Sixtová, Vladimír Martínek, Ladislav
Velehradský, Jan Rákocy , Filip Ulík - předseda, Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPaZ, Olga
Kadeřábková –odbor ŽPaZ
Nepřítomni:  Katy Sasková, Jiří Stuchl,

Pojednávané body:
Nabídka na odkup areálu ZZN
Komise doporučuje radě přijmout nabídku na odkup areálu ZZN. Důvody:
● Možnost realizovat přeložku ulice Krále Jiřího/Kollárova = zklidnění dopravy v ulici Krále
Jiřího (možnost postupného zklidnění osy nádraží- náměstí), lepší průjezdnost pro
autobusy hromadné dopravy
● Možnost zřízení dalšího P+R nebo záchytného parkoviště v areálu (kapacita parkoviště na
konci Žižkovy ulice je nedostatečná)
● Možnost vybudování okružní křižovatky s využitím části pozemku ZZN
● Pokud by areál zakoupil soukromý investor, jednání o těchto dopravních stavbách by bylo
náročné a je možné, že by náklady na odkup pozemků od investory dosáhly podobné výše.
● Možnost umístění základny hasičského záchranného sboru - stávající plánované umístění
v areálu nemocnice je sice v souladu s územním plánem, ale není optimální pro město
(klidová zóna) ani pro hasiče (problematický dojezd směr dálnice D11) - všechny tyto
nevýhody by umístění základny HZS do areálu ZZN odstranilo.

Plán práce komise na rok 2017
Komise na základě výzvy vedení města připravila plán práce, viz další strana.

Různé
●
●
●

●

Adam & Partner - komise vyslechla informaci o kontrole OŽP v té to firmě a o dalších
krocích.
Pohyb neoznačených osobo v ulici Kounické směr pekárna - předáváme komisi dopravy.
Podzemní kontejnery. chystá se realizace dvou lokalit - náměstí a sídliště. Komise
diskutovala možnosti dalších řešení, které omezí vozové hradby v ulicích. Více na příštím
jednání komise
P Vodička informoval o probíhajících projektech v oblasti proti-povodňové ochrany

Ukončeno cca 19:30
Zapsal: Filip Ulík
Příští jednání komise ŽP: 8.3. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti (vedle obřadní síně)
radnice
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Plán práce komise pro životní prostředí
pro rok 2017
Přibližný
termín
(měsíc)

Téma

1

Nabídka na odkup areálu ZZN, Plán práce 2017

3

Odpady, úklid, péče o městskou zeleň
Polo-zapuštěné kontejnery, tříděné popelnice pro zájemce v
domech nebo jiné řešení pro omezení počtu barevných
kontejnerů v ulicích

p. Kruliš

4

Vodní zdroje v ČB, jejich ochrana, plány do budoucna

zástupce
Veolia

5

Ochrana přírody, aktuální chráněné lokality, potenciální další
místa - možnost obchůzky po lokalitách, možnost nechat
zpracovat krajinný plán (s využitím dotací)

bude
upřesněno

6

Hospodaření v lese, příprava hospodářského plánu - možnost
exkurze

p. Kopáček

9

Zadržování dešťové vody v krajině (pole nad městem) i ve městě soukromé, podnikatelské a městské subjekty

stavební
odbor?, odbor
rozvoje

10
11
12
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