Zápis z jednání komise ŽP
Které se konalo dne 6.1.2016 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně
Přítomni:
Ing. Filip Ulík (předseda), Ladislav Velehradský, Ing. Vladimír Martínek, Ing. Ján Rákocy,
Michaela Misterková, Hana Sixtová, Olga Kadeřábková (zapisovatelka), Katy Sasková, Ing. Rostislav
Vodička - vedoucí odboru ŽPZ (host), Bc. Jakub Nekolný – starosta města Český Brod (host), Mgr.
Tomáš Klinecký – místostarosta města Český Brod (host)

Omluveni:
Zdena Bouchalová, Bc. Jiří Stuchl

Program:
•
•
•
•
•

Informace z vedení města – Uzemní plán, Strategický plán atd.
Zeleň na náměstí
Stezka Jedličky-Brodského
Podniky ve městě - potenciální znečišťovatelé
Projekt „Tady se staráme sami“

Informace z vedení města
Pan starosta komisi informoval o aktuálním stavu některých otázek:
Územní plán
Probíhají jednání s dotčenými státními orgány nad novou verzí, cílem je uskutečnit nové veřejné
projednávání a pokud možno i schválení v roce 2016.
Strategické plánování
Návrh akčního plánu se bude projednávat na příštím jednání zastupitelstva.
Zeleň na náměstí
Studie autora platného projektu (architekti Koubek/Raus). Město stále čeká na nabídku zpracování
studie zeleně na náměstí.
Městský architekt
Pan tajemník připravuje koncepční návrh s termínem konec března 2016.
Problémy s kanalizací
:: Únik z kanalizace do kounického potoka –problémy vznikly koncem roku, v řešení
:: Zápach z kanalizace v Kollárově ulici – nedostatečný průtok vedení ze Štolmíře – testuje se
přidávání různých látek, při neúspěchu se případně začnou hledat jiná řešení

Zeleň na náměstí
Komise konstatovala , že stav zeleně na náměstí není uspokojivý. Navíc se dlouhodobě nedaří
dosáhnout pokroku v přípravě koncepce, jak o tuto zeleň pečovat. Proto komise doporučuje vedení
města následující okamžitá praktická opatření platná po dobu než dojde k vzniku a realizaci a
naplňování odborné koncepce (ať už v rámci celkové rekonstrukce náměstí nebo odděleně).
Zvýšená intenzita údržby zeleně na náměstí
Sekání trávy, dosazování květin, péče o dřeviny. Náměstí je vizitkou města a péče o něj by proto
měla mít odpovídající prioritu. Vedení města by mělo schválit plán intenzivní údržby technickými
službami a kontrolovat jeho dodržování.
Cesty přes zelené plochy
Přirozeným způsobem vzniklé cesty přes zelené plochy je možné jednoduchým způsobem, po
konzultaci s odborníkem (zahradníkem), zpevnit (písek, mlat) a umožnit tak jejich příjemné
používání.
Parkování v dolní části náměstí (silnice mezi poštou a Lázeňskou ulicí)
Komise doporučuje jednoduše provedené rozšíření silnice směrem do již zničeného trávníku (včetně
obrubníku), kde se projíždí kolem u chodníku zaparkovaných aut. Dnešní situace, kdy je tam
nasypán štěrk není uspokojivá.

Údržba stezky Jedličky-Brodského
Komise konstatovala, že je tato stezka hojně využívána k rekreaci a ekologické dopravě a měla by
její údržbě věnována náležitá pozornost. Cestě i jejímu výškovému profilu, aby byla průjezdná na
kole i po dešti, kdy jsou větve nízko.
Jako zajímavou variantu propojení této přirozené a zelené spojnice centra města a Liblic komise
navrhuje zvážit vybudování lávky přes Šemberu z oblasti Penny Marketu.

Podniky ve městě – potenciální znečišťovatelé
P. Vodička informoval o významných průmyslových podnicích, dosavadních zkušenostech a
správném postupu v případě podezření na únik látek do ovzduší nebo vody. Nejlépe je využít přímé
kontakty na odbor ŽPZ.

Projekt – Tady se staráme sami
Komise se shodla, že se bude jednat o iniciativu komise ŽP, nikoliv města. Projekt rozjedeme
v nekomplikované podobě, která bude obsahovat:
- nalepení samolepky nebo jiné označení domu, před kterým se starají majitelé
- dobrovolná registrace všech zapojených (vzájemná komunikace, sdílení zkušeností a
informací, možnost získání speciálních nabídek od města nebo firem)
- spolupráce s technickými službami, které budou na projektu participovat minimálně
správným přesměrováním sil na místa neoznačená….
Filip Ulík naformuluje základní „pravidla“ projektu a pošle členům komise k diskusi.
Ukončeno cca 19:45
Zapsali: Olga Kadeřábková & Filip Ulík

Příští jednání komise ŽP: 17.2. opět v zasedací místnosti radnice
Program na příští jednání
Požadavky na koncepci ochrany ŽP v Českém Brodě
Obvyklý obsah takové koncepce (p. Vodička pošle nějaké ukázky), specifika města Český Brod.
Doporučení vedení města ohledně nutnosti vytvářet koncepci a o jejím obsahu.
Realizace projektu „Tady se staráme sami“

