
Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 
18. 3. 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod

Přítomni : Mgr. Michal Fokt
                     Ing. Václav Čokrt
                     Martina Beková  - odchod v 18.10 hod.
                     Ing. Vladimír Klindera
                     Ing. Petr Miškovský – odchod 18.45 hod.

Zapisovatelka : Ivana Stárková

Zasedání bylo zahájeno  Mgr. Michalem Foktem v 17. 05 hod.

Program : 

1. Vodovod a kanalizace Štolmíř

        Komise se na základě dotazu vzneseného Ing. Miškovským seznámila s projektovou 
    dokumentací: „Český Brod – kanalizace a vodovod – městské části Štolmíř“ a neshledala 
    v ní závažné rozpory. Pouze vyslovuje podiv nad skutečností, že u čerpací jímky splaškové 
    kanalizace je dle dokumentace navrhováno odlehčení do potoka.

        Retenční objem čerpací jímky by měl být navržen na 6 hodin (výpadek proudu) v tomto 
    případě cca 7,5 m3 . Zde je navrženo pouze 1,2 m3.

2. Topoly u rybníka ve Štolmíři
    
        Komise na základě upozornění Ing. Miškovského žádá odbor životního prostředí a 
    zemědělství o prověření stavu topolů v této lokalitě vzhledem k nedávným zkušenostem  
    s extrémními povětrnostními jevy.  

3. Český Brod – stavební úpravy Husova náměstí – III. etapa
                          
        Komise prostudovala projektovou dokumentaci „Stavební úpravy Husova náměstí – III.
    etapa – náměstí Arnošta z Pardubic  - III. etapa“ a vznáší následující připomínky :

a) Jediný výjezd z Husova náměstí Tyršovou ulicí (Situace – dopravní značení) bude 
působit rušivě vzhledem k existenci 2. Základní školy (hluk, emise, bezpečnost dětí).

b) Křižovatka „U zvonice“ je v navrhovaném řešení nepřehledná (zhoršený výhled do 
ulice Krále Jiřího), vyobrazeno v mapě „Koordinační situace“.

c) Nepřehlednost legend v mapách „Koordinační situace“ a „Situace – demolice“:

- jaký bude povrch bílých ploch v oblasti „U zvonice“, před veřejným WC a u 
            křižovatky „Pod kostelem“.

- chybí rozlišení stávajících a plánovaně vysazovaných stromů



- co označují tmavě zelené plochy na mapě „Situace – demolice“.

           Komise žádá Radu města o zprostředkování objasnění uvedených nejasností.

   Skončeno, přečteno, podepsáno.

   Zasedání bylo ukončeno Mgr. Foktem v 18.50 hod.

   Podpis: 


