
Zápis	  z	  jednání	  Komise	  pro	  životní	  
prostředí	  
které	  se	  konalo	  dne	  11.2.2015	  od	  18:00	  v	  zasedací	  místnos9	  v	  přízemí	  radnice.	  

Přítomni:	  Filip	  Ulík	  (předseda),	  Katy	  Sasková,	  Michaela	  Misterková,	  Hana	  Sixtová,	  Olga	  Kadeřábková	  
(zapisovatelka),	  RosIslav	  Vodička	  (host)	  

Omluveni:	  Zdena	  Bouchalová,	  Jiří	  Suchl,	  Vladimír	  MarOnek,	  Ladislav	  Velehradský	  

Program: 
• Reakce	  rady	  města	  na	  zápis	  z	  předchozího	  jednání	  komise	  a	  aktualizace	  informací	  k	  tématům	  

probíraným	  minule	  
• Černá	  skládka	  ve	  Štolmíři	  (u	  bývalého	  prasečáku)	  
• Péče	  o	  stromy	  v	  majetku	  města	  (mimo	  hospodářský	  les)	  
• Zelené	  plochy	  na	  náměsO	  
• CyklisIcká	  doprava	  ve	  městě	  

1. Reakce rady města na zápis z předchozího jednání komise a 
aktualizace informací k tématům probíraným minule 

V	  zápise	  z	  Rady	  ze	  dne	  21.1.2015	  je	  uvedeno:	  

“Bod	  25.	  Zápis	  z	  komise	  životního	  prostředí	  /	  Předkladatel:	  Mgr.	  Pavel	  Janík	  

rada	  města	  vzala	  na	  vědomí	  zápis	  komise.	  

Mgr.	  Janík	  dodal,	  že	  požadavky	  komisí	  budou	  předány	  jednotlivým	  odborům.	  Dále	  uvedl,	  že	  komise	  
upravují	  jednací	  řády	  a	  zpracovávají	  plán	  práce.	  Oba	  dokumenty	  budou	  předloženy	  radě	  města	  ke	  
schválení.”	  

Doplňující	  informace	  k	  tématům	  z	  minula:	  
• Aplikace	  “Lepší	  Místo”	  

Město	  se	  opravdu	  zavázalo	  má	  aplikaci	  používat.	  ZaOm	  se	  to	  nějak	  zaseklo,	  ale	  byla	  
přislíbena	  náprava.	  

• Rybníky	  v	  majetku/na	  pozemcích	  města	  
Podle	  upřesnění	  p.	  Vodičky,	  je	  toto	  téma	  příslušné	  odboru	  rozvoje,.	  Vedoucí	  p.	  
Dočkalová	  byla	  kontaktována	  mailem	  s	  dotazem	  …	  čekáme	  na	  odpověď.	  

• Nová	  výsadba	  stromů	  –	  Mozartova	  
Pan	  Vodička	  prý	  při	  místním	  šetření	  vše	  vysvětlil,	  proto	  nebyla	  oficiálně	  zaslána	  
odpověď.	  

• Nová	  výsadba	  –	  Štolmíř	  –	  Ke	  Hřbitovu	  
P.	  Vodička	  informoval,	  že	  se	  bude	  jednat	  s	  dodavatelem	  o	  znovu-‐výsadbě	  zajištěné	  z	  
rezervy	  u	  dodavatele.	  
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2. Černá skládka ve Štomíři - na konci nové silnice u býv. vepřína 
Byla	  již	  nahlášena	  pomocí	  aplikace	  LepšíMísto,	  ale	  údajně	  je	  tam	  dlouho.	  Podle	  p.	  Vodičky	  je	  skládka	  
na	  soukromém	  pozemku.	  Majitel	  by	  ji	  měl	  odstranit	  na	  vlastní	  náklady.	  Komise	  konstatuje,	  že	  je	  
potřeba	  s	  majitelem	  jednat	  a	  docílit	  nápravy.	  	  

Komise	  doporučuje	  radě	  rozhodnout	  o	  postupu,	  který	  povede	  k	  odstranění	  skládky	  v	  tomto	  a	  
podobných	  případech.	  Jako	  možnos9	  se	  jeví	  odstranění	  skládky	  na	  náklady	  města	  a	  vymáhání	  po	  
majiteli	  nebo	  úřední	  tlak	  na	  majitele	  (výzvy,	  pokuty)	  

3. Péče stromy na území města 
Pan	  Vodička	  seznámil	  komisi	  se	  způsobem,	  jek	  funguje	  péče	  o	  dřeviny	  ve	  městě,	  katalogizace	  stromů	  
a	  rozhodování	  o	  jejich	  kácení:	  Odborné	  služby	  (poradenství	  i	  provedení	  údržby)	  je	  poskytováno	  
externími	  odbornými	  firmami.	  

Kromě	  	  pasporIzace	  jsou	  ještě	  stromy	  registrovány	  v	  rámci	  webu	  	  www.stromypodkontrolou.cz	  

Doporučení	  k	  rozhodnuO	  o	  kácení	  stromů	  je	  také	  v	  kompetenci	  pověřených	  odborníků.	  	  

Komise	  trvá	  na	  písemné	  a	  dohledné	  dokumentaci	  všech	  rozhodnuV	  o	  kácení	  s	  uvedením	  důvodů.	  	  

Pan	  Vodička	  přislíbil,	  že	  tato	  praxe	  bude	  dodržována.	  

V	  rámci	  dotačního	  projektu	  “Zlepšení	  klimaIckých	  podmínek…”	  došlo	  k	  skokovému	  navýšení	  
množství	  stromů,	  o	  které	  bude	  třeba	  pečovat.	  Komise	  se	  bude	  tomuto	  tématu	  ještě	  věnovat	  v	  rámci	  
debaty	  s	  ředitelem	  technických	  služeb.	  Je	  možné,	  že	  pro	  toto	  množství	  stromů,	  už	  by	  bylo	  výhodnější	  
zajišťovat	  péči	  a	  dodržování	  dlouhodobé	  koncepce	  vlastními	  kvalifikovanými	  silami.	  

4. Zeleň na náměstí 
V	  návaznosI	  na	  předchozí	  jednání	  komise	  ohledně	  zelených	  ploch	  na	  náměsO,	  informoval	  pan	  
Vodička	  komisi	  o	  existenci	  projektu/stavebního	  povolení	  na	  rekonstrukci	  náměsO.	  Tento	  projekt	  též	  
nějak	  upravuje	  zelené	  plochy	  na	  náměsO	  a	  de	  fakto	  omezuje	  stávající	  péči,	  protože	  při	  jeho	  realizaci	  
by	  některé	  výsadby	  mohly	  přijít	  nazmar.	  

Komise	  by	  se	  ráda	  seznámila	  s	  obsahem	  projektu	  a	  s	  rolí	  zeleně	  v	  něm,	  aby	  mohla	  kvalifikovaně	  
doporučit	  radě	  další	  postup	  ohledně	  dřevin	  na	  náměsV.	  Toto	  bude	  předmětem	  dalšího	  jednání	  
komise.	  

5. Cyklodoprava ve městě a okolí 
Komise	  považuje	  cyklisIku	  jako	  preferovaný	  (ekologický	  a	  zdravý)	  způsob	  každodenní	  dopravy	  po	  
městě	  i	  jako	  vhodný	  způsob	  trávení	  volného	  času	  pro	  občany	  města	  i	  jeho	  návštěvníky.	  	  Komise	  byla	  
informována,	  že	  existuje	  generel	  rozvoje	  cyklisIky	  ve	  městě.	  generel	  je	  k	  dispozici	  na	  webu	  města	  
hmp://www.cesbrod.cz/item/generel-‐cyklisIcke-‐dopravy-‐na-‐uzemi-‐mesta-‐cesky-‐brod	  

Komise	  se	  s	  obsahem	  dokumentu	  seznámí	  a	  bude	  se	  tématu	  dále	  věnovat.	  
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6. Příští jednání komise 
PříšV	  jednání	  by	  se	  mělo	  konat	  ve	  středu	  18.	  března	  v	  18:00.	  Pozvání	  přijal	  pan	  Kopáček	  a	  seznámí	  
komisi	  s	  hospodařením	  v	  lesích	  a	  s	  dalšími	  plány	  na	  rozvoj	  v	  této	  oblasI.	  

Na	  dalším	  zasedání	  29.4.	  komise	  uvítá	  p.	  Kruliše,	  ředitele	  technických	  služeb.	  Témata	  jednání	  se	  
budou	  týkat	  třídění	  odpadu,	  odpadkových	  košů	  ve	  městě,	  řešení	  otázek	  psích	  (ehm)	  hovínek	  na	  
ulicích	  a	  také	  péče	  o	  zeleň.	  

Ukončeno:	  20:30	  hod	  

Zapsal:	  Filip	  Ulík	  
Ověřil:	  	  Filip	  Ulík	  

Rada	  města:	  Požadujeme	  usnesení	  k	  bodu	  č.	  2
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