Zápisz
jednání
komise
ŽP
konaného 1. 11. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti radnice
Přítomni: Hana Sixtová, Michaela Misterková, Filip Ulík - předseda, Jakub Nekolný - starosta,
Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPaZ,
Nepřítomni/omluveni:, Zdena Bouchalová, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský,Katy
Sasková, Jan Rákocy, Jiří Stuchl, Olga Kadeřábková –odbor ŽPaZ,  Tomáš Klinecký místostarosta

Adam&Partner
Návštěva ve společnosti je domluvena na úterý 7. 11. v 8:00.

Vytipovánípřírodněcenných
míst
v
okolí
ČB
Na základě jednání se zástupci AOPK jsou vytipována tato místa, která mají hodnotu z hlediska
přírodního rázu či výskytu zajímavých rostlin/živočichů
● Hřeben mezi Chrástem a Břístvím (a přes dálnici dál) nad Kounicemi - louky, květena
● Kounice - rybník Cihelna a okolí
● Kounický lesík, sady nad rybníkem
● Pískovna u Chotouně - vedlejší jezírko, obojživelníci
● Vitice (Ledce) - soutěsky kolem Bylanky
● Dolánky (údolí Šembery)
● Klepec a okolí (už je Přírodní památka)
● Mokřady/Rákosiny u Štolmíře - ptactvo
● Břežany - Vykáň - údolí potoka
a další
Podle p. Vodičky je údolí Šembery “významným krajinným prvkem” a na plánu péče a podkladech
pro vyhlášení “mokřadu u Štolmíře” pracuje právě AOPK. Pan Vodička a F. Ulík budu u AOPK
urgovat dokončení.
V debatě zazněl i požadavek některého z místních farmářů na pronájem pozemku poblíž mokřadu
za účelem pastvy. Podle AOPK je takové využití žádoucí a tak Komise splnění tohoto požadavku
podporuje,

Náhradní
výsadbaveměstě
Pan Vodička informoval komisi o lokalitách náhradní výsadby (nemocniční zahrada, park, ul.
Komenského)  a také místech kde bude obnovena výsadba strom z dřívějších výsadeb, které se
neuchytily (například cyklostezky na Štolmíř)...vše proběhne tento podzim

Park
Komise doporučuje vedení města zadat (= vysoutěžit) co nejdříve vytvoření projektové
dokumentace na obnovu a úpravu městského parku v rozsahu od Kutilky po ProDoma a to v
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součinnosti s městským architektem. Park vychází v hodnocení občanů jako jedna z velkých výhod
našeho města sta a bylo by dobré tuto výhodu zachovat a nezhoršit její stav kvůli nutnosti
zdravotního/nouzového kácení bez předem naplánované a připravené adekvátní náhrady.

Další
Komise upozorňuje na odstavený vrak na parkovišti u Pivovarského rybníka/ProDoma.

Příští
termínjednáníkomise
středa3.1.2018v18:00vzasedacímístnostiradnice
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