
Zápis z jednání komise ŽP 
konaného 7.3. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně 
 
Přítomni:  Zdena Bouchalová, Michaela Misterková, Hana Sixtová, Ladislav Velehradský, Filip 
Ulík - předseda, Miroslav Kruliš - ředitel technických služeb, Jakub Nekolný - starosta, Tomáš 
Klinecký - místostarosta, Olga Kadeřábková –odbor ŽPaZ 
Nepřítomni:  Jan Rákocy,  Vladimír Martínek, Katy Sasková, Jiří Stuchl, Rostislav Vodička - 
vedoucí odboru ŽPaZ 

Pojednávané body: 

Technické služby Český Brod 
Pan Kruliš informoval komisi o aktuálních projektech Technických služeb 

● Probíhá průzkum zájmu o umístění popelnic na tříděný odpad (papír, plast) přímo v 
domácnostech. Toto opatření, společně s častým odvozem, by mohlo omezit délku 
kontejnerových “vláčků” v ulicích. 

● Připravuje se pořízení zemních kontejnerů na náměstí pod kostelem a na sídlišti. 
● Sekání trávníků probíhá podle plánu a postupně po celém městě. Komise i letos 

doporučuje radě, aby tento plán měl jasné priority, kdy frekventované veřejné 
prostory, jako je náměstí, mají větší prioritu a tudíž četnost sekání. 

● Uvažuje se o pořízení stroje, který používá horkou vodu na hubení plevele v 
chodnících - komise tento ekologický způsob péče podporuje a doporučuje radě 
města takový projekt podpořit. 

● Komise připomněla téma městského mobiliáře (zastávky hromadné dopravy, stojany na 
kola, koše) - jeho jednotného vzhledu a nedostatků v umístění. Velká očekávání jsou 
spojena se zřízením funkce městského architekta.  

● Komise byla informována o budoucnosti odpadového hospodaření v rámci budoucího 
konce skládkování komunálního odpadu.  

Aktuální likvidace dřevin ke konci vegetačního období 
Komise se seznámila s návrhy na kácení stromů na pozemcích města, který vyplynul z hodnocení 
p. Hory. Někteří členové komise následně provedli obhlídku uvažovaných lokalit. Komise vzala 
seznam na vědomí. 

Husův kámen + zeleň v okolí kostelíka/zvonice 
Komise projednala dvě otázky týkající se zeleně v parku diskutovaných s p. farářem Lukáškem z 
Českobratrské církve evangelické. 
Odstranění keřů v těsné blízkosti “Husova kamene, které zakrývají menší kameny se jmény 
historických postav husitských dějin. Komise s návrhem souhlasí. 
Zachování buxusového živého potu na okrajích pozemku Církve v oblasti parku. komise nevidí 
problém v jejich zachování podle přání farnosti. 
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Další témata od minule 
● Odkup areálu ZZN - zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo záměr, finální rozhodnutí ovšem 

proběhne ještě po vyhodnocení dalších podkladů, které si zastupitelstvo vyžádalo… 
● Odstřel přemnožených holubů - komise by se ráda seznámila s alternativními možnostmi 

likvidace holubů, bude se tématu věnovat na jednom z dalších jednání. 
 

Příští termín jednání komise 
středa 3.5. v 18:00 v zasedací místnosti radnice 
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