Zápis z jednání komise ŽP
konaného 3. 1. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti radnice
Přítomni:Hana Sixtová, Michaela Misterková, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský, Jiří
Stuchl, Jan Rákocy, Filip Ulík - předseda, Jakub Nekolný - starosta, Rostislav Vodička - vedoucí
odboru ŽPaZ, Olga Kadeřábková –odbor ŽPaZ
Nepřítomni/omluveni: Zdena Bouchalová, Katy Sasková, Tomáš Klinecký - místostarosta

Body z minulého jednání komise
Adam&Partner
Návštěva ve společnosti proběhla v úterý 7. 11. 2017. Komise se seznámila s podmínkami
skladování chemických látek ve společnosti. Společnost disponuje veškerým technickým
vybavením, které by mělo zabránit případnými únikům.
Podle některých členů komise je problémem, že v blízkosti provozu bydlí lide. Jedná se bohužel o
oblast, která je územním plánem určena pro průmysl….
Členové komise dále upozorňují na nákladní dopravu v Liblicích, která údajně nedodržuje
maximální tonáž a rychlost, a na špatnou kvalitu chodníků v obci.

Vytipování přírodně cenných míst
Probíhá proces vyhlášení rákosin u Štolmíře jako VKP (významný krajinný prvek).
Podle pana Vodičky (doplněno mailem po jednání) AOPK nemá kapacitu dodat ”plán péče” pro
VKP.. Pan Vodička se obrací s podklady na jiného možného autora takového plánu.

Inventura dříve pojednávaných bodů
Komise se zpětně věnovala některým námětům (a stavu jejich řešení), které byly diskutovány v
průběhu posledních 3 let.

Městský park
Komise doporučuje vedení města zadat (= vysoutěžit) co nejdříve vytvoření projektové
dokumentace na obnovu a úpravu městského parkuv rozsahu od Kutilky po ProDoma a to v
součinnosti s městským architektem. Park vychází v hodnocení občanů jako jedna z velkých výhod
našeho města. Bylo by dobré tuto výhodu zachovat a nezhoršit její stav kvůli nutnosti
zdravotního/nouzového kácení bez předem naplánované a připravené adekvátní náhrady.
Členové komise si jsou vědomi důležitosti správného zadání pro výběrové řízení a tak se budou
snažit najít způsob jak k celému tématu získat co nejvíce podnětů od občanů.

Parčík u LDN (bývalé porodnice)
Komise konstatovala, že nedošlo k realizaci úprav zelených ploch na rohu ulice Žižkova a
Bedřicha Smetany v areálu LDN. Pan starosta informoval, že se s těmito úpravami počítá v návrhu
rozpočtu na letošní rok. Komise doporučuje radě úpravy co nejdříve zrealizovat.
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Prostor kolem kapličky sv. Gotharda
Komise taktéž upozorňuje na nutnost navrhnout a zrealizovat terénní úpravy v okolí
zrekonstruované kapličky sv. Gotharda. Jedná se součást oblíbené rekreační zóny a místo by
mohlo být pro občany velmi příjemnou zastávkou...

Zeleň na náměstí/ch
Pan starosta informoval Komisi ŽP, že městský architekt vyhodnotil doposud uvažovaný projekt
rekonstrukce náměstí jako nevyhovující, a tak se bude muset přepracovat. Z toho vyplývá i
pokračující stop stav na velké úpravy zeleně na náměstí. Stav náměstí není dobrý a je škoda, že
se nedá, alespoň po částech, zeleň obnovovat...Na druhou stranu pan Vodička informoval o
plánovaných drobných výsadbách (růže, květiny), které by měly vzhled náměstí v sezóně vylepšit.

Místa s volným pohybem psů
Komise byla informována, že ve městě již jsou historicky definované oblasti, kde je povolen volný
pohyb psů. Komise doporučuje radě tato místa náležitě označit a o jejich existenci dát
(znovu) občanům vědět (například prostřednictvím ČBZ).

Kuřáci u nádraží
Komise doporučuje radě instalovat u míst na okraji nádraží odpadkové koš/popelníky
(zejména v cestě k podchodu od Škvárovny). Vzhledem k častým zpožděním se na několika
místech vyskytují kuřáci a nedopalky po nich se pak hromadí v obezdívce u podchodu a na jiných
místech. Instalace popelníků a košů by byla dobrým gestem a zároveň přispěla k estetice místa.

Probíhající a připravované územní studie
V návaznosti na schválený územní plán vznikají nebo budou vznikat územní studie pro jednotlivá
území určená k bytové výstavbě. Komise by se ráda k těmto studiím vyjádřila. V každém
případě považuje za priority pamatovat na zelené plochy, možnost výsadby zeleně v ulicích,
podporu ekologických forem dopravy (pěší a cyklo) a možnosti napojení na rekreakční zóny (např.
lávka přes Šemberu z z oblasti cukrovaru)...

Koupaliště? Rybník!
Vzhledem k probíhajícím diskusím mezi městem a TJ Slavoj o směně pozemků, která by v
důsledku mohla vézt k “zasypání” koupaliště Komise navrhuje zvážit alternativní řešení. A to
vyčištění Pivovarského rybníka s tím, že by se ukončením rybářského chovu podpořila samočistící
schopnost vody (výsadbou rostlin v části rybníka - biotop). Přímo ve městě by tak mohlo vzniknout
možná neoficiální, ale v podstatě příjemné přírodní koupání bez velkých nákladů...

Příští termín jednání komise
středa 14. 2. 2018 v 18:00 v zasedací místnosti radnice
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