
Zápis	  z	  jednání	  komise	  ŽP	  
Které	  se	  konalo	  dne	  17.06.2015	  od	  18:00	  ve	  školním	  poradenském	  centru	  čp.	  12	  	  

Přitomni:	  	   Filip	  Ulík	  (předseda),	  Michaela	  Misterková,	  Zdena	  Bouchalová,	  Hana	  Sixtová,	  
	   	   Barbora	  Vondrová	  -‐	  odb.	  stavební	  a	  územního	  plánování	  (host),	  RosLslav	  Vodička	  -‐	  
	   	   vedoucí	  odboru	  ŽP	  (host)	  
Nepřítomni:	  	   Katy	  Sasková,	  Vladimír	  MarPnek,	  Ladislav	  Velehradský,	  Jan	  Rákocy	  
Omluveni:	  	  	   Jiří	  Suchl	  

Program:	  	   Územní	  plán	  Města	  Český	  Brod	  
	   	   Návrh,	  námitky,	  návrh	  vedení	  města	  na	  vypořádání	  námitek	  	  

Paní	  Vondrová	  seznámila	  přítomné	  členy	  komise	  s	  procesem	  vzniku	  nového	  územního	  plánu,	  
aktuálním	  návrhem	  jeho	  podoby,	  došlými	  námitkami	  a	  návrhem	  vedení	  města	  na	  vypořádání	  těchto	  
námitek,	  který	  bude	  představen	  Zastupitelstvu	  města	  na	  jednání	  24.6.2015.	  

Komise	  má	  odlišný	  názor	  na	  vypořádání	  několika	  námitek,	  které	  město	  obdrželo	  a	  doporučuje	  radě	  
jiný	  postup:	  

Námitky	  2,	  13	  a	  14	  (podle	  číslování	  v	  návrhu	  vedení	  města)	  -‐	  zařazení	  čásL	  pozemků	  na	  území	  bývalé	  
STS	  (ulice	  Za	  Drahou)	  -‐	  jako	  zeleň.	  Majitelé	  pozemků	  namítají,	  že	  dosavadní	  zařazení	  těchto	  ploch	  je	  
jiné.	  
Komise	  nedoporučuje	  vyhovět	  námitce	  a	  ponechat	  návrh	  územního	  plánu	  jak	  je,	  včetně	  zařazení	  této	  
malé	  plochy	  jako	  zeleně.	  Jedná	  se	  v	  podstatě	  u	  uvedení	  územního	  plánu	  do	  souladu	  s	  realitou	  (na	  
místě	  je	  ekologicky	  hodnotný	  porost)	  

Námitka	  č.	  12	  -‐	  umístění	  čásL	  kruhového	  objezdu	  na	  soukromém	  pozemku	  (p.	  Majer).	  Komise	  
souhlasí	  s	  Pm,	  že	  se	  námitce	  vyhoví	  a	  kruhový	  objezd	  na	  soukromém	  pozemku	  nebude	  plánován.	  
Komise	  ovšem	  nedoporučuje,	  aby	  se	  kruhový	  objezd	  přesunul	  na	  místo,	  kde	  je	  dnes	  veřejná	  zeleň.	  
Komise	  místo	  toho	  navrhuje	  využít	  jiné	  dopravní	  řešení,	  například	  inteligentní	  světelnou	  křižovatku,	  
která	  nemá	  takové	  nároky	  na	  prostor.	  

Ukončeno	  19:55	  
Zapsal:	  Filip	  Ulík	  


