
Zápis z jednání komise ŽP 
Které se konalo dne 13.12.2016 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně 
  

Přítomni:  
Michaela Misterková, Hana Sixtová, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský 
Jan Rákocy , Filip Ulík - předseda, Jakub Nekolný – starosta, Tomáš Klinecký – Místostarosta, 
Marcela Chuchlová – tajemnice TJ Slavoj (host), Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPaZ, Olga 
Kadeřábková –odbor ŽPaZ 

Omluveni:   
Zdena Bouchalová, Katy Sasková, Jiří Stuchl,  

Program:   

TJ Slavoj – stromy před halou, podchod pod „státovkou“, hřiště u 1.ZŠ 
 P. Chuchlová vysvětlila situaci, kdy došlo v rámci oprav sportovní haly k pokácení jiného 

stromu než, na který bylo vydáno povolení. Věc je v řešení odborem ŽPaZ. Každopádně další 
kácení v plánu není a prostor před halou bude předmětem úprav, na které je vyhlášena 
architektonická soutěž. Slavoj navíc vysadil několik stromů na svém pozemku v blízkosti 
centru města v prostoru nově budovaného nohejbalového areálu. 

 Přístupnosti „podchodu“ pod silnicí Praha-Kolín po uzavření přístupu z atletického stadionu. 
Pan starosta informoval, že snaha o vybudování cesty kolem plotu „Kutilky“ narazila na 
odpor majitele zemědělské půdy, na které by cesta musela být. 

 Členové komise upozornili na nevyhovující stav hřiště u ZŠ Žitomířská. Hřiště je v majetku 
Slavoje, ale ten nemá s prostorem žádné plány. Město projevilo zájem o převzetí hřiště pro 
využití školou. Slavoj nesouhlasí s prodejem, připouští možnost pronájmu. To 
pravděpodobně neumožní čerpat dotace na případné úpravy. Věc je dále v jednání. 

Rekonstrukce parku – stav příprav 
Proběhla předběžná návštěva arch. Sendlera, který obhlédl situaci v parku a také upozornil na 
chystaný grantový projekt Nadace Proměny, který slouží pro projekty tohoto typu. Odbor ŽP a 
Z bude usilovat o přihlášku do tohoto grantového řízení. 

Parčík u LDN (býv. porodnice) - dokončení 
Nedokončené úpravy se pravděpodobně rozběhnou na jaře. V zimních měsících proběhne soutěž 
na dodavatele stavebních a kovářských prací (zajištění plotu). Zeleň nebyla rozporována. 

Úpravy zeleně na náměstí 
Nová studie zeleně kanceláře arch. Koubka, která navazuje na platný projekt rekonstrukce náměstí 
je vodítkem pro údržbu, odstranění nevhodných dřevin i možnou dosadbu. Komise nedoporučuje 
Radě postupovat cestou kompletního kácení (ikdyž v souladu se studií) v místech, kde zatím 
nebude bezprostředně navazovat nová výsadba. Tedy tam, kde je možné podle projektu nové 



stromy dnes vysadit, je možná staré odstranit (např. břízy naproti vchodu do kostela). Tam kde 
výsadba zatím není možná (parčík před čp. 1), je vhodné kácení omezit pouze na havarijní případy. 
Toto doporučení se netýká „středního patra“. Nevhodné křoviny a keře je možné v rámci údržby 
odstranit. Některá zeleň v okolí kostela není v majetku města, tam bude třeba řešit otázku kácení i 
výsadby  s majitelem. 

Budování a údržba chodníků 
Členové komise upozornili na nezlepšující se stav s chodníky ve městě. Pan starosta informoval o 
tom, jak město plánuje budování nových chodníků a opravy stávajících v rámci omezených 
rozpočtových možností (a neexistujících dotačních titulech). Často se také naráží na odpor majitelů 
pozemků. Letos byl například realizován chodník v ulici Tuchorazské.  

Holubi 
Vedoucí odboru ŽPaZ informoval komisi o projektu „humánní“ likvidace populace holubů 
prostřednictvím odchytu v klecích. Více informací e v aktuálním čísle ČB Zpravodaje a na webu 
města http://www.cesbrod.cz/item/holubi-v-ceskem-brode 

Areál ZZN 
Komise byla informována o časově omezené nabídce na odkup areálu ZZN v centru města. 19.12. 
proběhla pro zájemce prohlídka. Komise se k možnosti vyjádří na příštím jednání. 

2017 
Komise se v příštím roce bude chtít vyjádřit k  plánu hospodaření v českobrodských lesích, který se 
bude v roce 2017 připravovat. Také by se ráda dozvěděla novinky související s činností Technických 
služeb (úklid ve městě, údržba zeleně, plán sekání trávníků atd…) 
 
Ukončeno cca 19:30 
Zapsal: Filip Ulík 
 
Příští jednání komise ŽP:  18.1. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti (vedle obřadní síně) radnice 
 
 

http://www.cesbrod.cz/item/holubi-v-ceskem-brode
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