
Záznam z jednání Komise životního prostředí, konané dne 14.04.2011
v 17:15 v kanceláři starosty města Český Brod

Předseda: Ing. Vladimír Martínek
Členové: Mgr. Michal Fokt

Bc. Jiří Stuchl
Ing. Štěpánka Dostálková - omluvena
P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D. - omluven

Hosté: Ing. Miroslav Kruliš – ředitel TS Český Brod
Paní Fuchsová Irena

Program jednání : 
           

1.   úvodní slovo
2. seznámení se s problematikou černých skládek a jejich likvidace TS Č.Brod
3. seznámení se s programem třídění odpadů TS Český Brod 

                 4. seznámení se s jednacím řádem komise vydané MÚ Český Brod 
                  5. zaměření činnosti komise a plán práce komise 
                  6.  další podněty k činnosti komise

Ad. 1
Předseda komise přivítal všechny přítomné na dnešním jednání, poděkoval za účast a omluvil 
členy, kteří se nedostavili.
Zrekapituloval podněty z předchozího zasedání a uvedl, že se komise bude nadále tématy 
zabývat na příštím jednání, za přítomnosti Ing. Vodičky.

Ad. 2
Ing. Kruliš komisi seznámil s problematikou černých skládek, psích exkrementů a jejich 
likvidace.
Zaměstnanci TS a lidé ve výkonu alternativních trestů denně město uklízejí, na likvidaci 
odpadů ve škarpách se průběžně pracuje. Větší důraz na kontrolu by měla mít Policie. Schází 
osvěta a monitorování skládek.  
Sáčky na psí exkrementy TS dávají zdarma (jinde se kupují) a přesto pracovníci TS 
pravidelně sesbírají velké množství po ulicích a chodnících.

Závěr: 1/ zmapovat a požádat Radu města Český Brod o projednání s městskou 
policií hlídání skládek
2/ věnovat pozornost osvětě, možno využít Občanského sdružení 
MAMALOCA
3/ pravidelný úklid technickými službami
4/ monitorovat cizí pozemky a upozornit majitele na řešení čistoty 
pozemků

Ad. 3
Třídění odpadů ve městě je na vysoké úrovni, po městě a okolí byly umístěny nové kontejnery 
na elektroodpad a plánují se i kontejnery na šatstvo. TS spolupracují se školami např. sběr 
papíru.



Závěr: Komise doporučuje Radě města program třídění odpadů podporovat. 
S firmou EKO-KOM, městem Český Brod a Technickými službami 
motivovat školy k třídění odpadů soutěžemi.

Ad. 4
Předseda komise seznámil členy komise s jednacím řádem. Jednací řád byl všem členům 
zaslán e-mailem.

Ad. 5 
Komise se dohodla, že příští jednání se budou konat vždy v úterý od 18:00 cca 1x za 2 
měsíce.

Ad. 6 
Předseda komise seznámil přítomné s návrhem témat pana RNDr. Kociana a to i se závěry:
A/ k problematice každoročního nadměrného úhynu žab a užovek v důsledku dopravy na
silnici v Zahradách. 

Závěr: Komise doporučuje Radě města Český Brod, aby zvážila instalování 
cedule Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „vjezd pouze pro rezidenty 
v období  od 1.4. do 30.9.“ 

B/ k problematice vyhlášení zóny (pásu) bez těžby dřeva, a to v údolí Šembery, zejména 
v jejím horním toku alespoň dole podél koryta potoka. Území je turisticky, esteticky i 
přírodně nejzajímavější a je škoda, když je narušováno plošnou těžbou zasahující až ke korytu 
potoka. Území bez hospodářské činnosti by tam mohlo navazovat na území okolo Šemberu, 
kde se již o takové ploše bez těžby uvažuje (bukový les).

Závěr: Komise doporučuje radě připomínku zapracovat při zpracování lesního 
hospodářského plánu.

C a D/ k problematice osazování stromů podél komunikací bylo konstatováno ředitelem Ing 
Krulišem, že bylo vysazování již zahájeno kolem Č. Brodu. Co se týče vysazování dřevin u 
cesty do Kounic, a upozornění na urychlené řešení křižovatky u nádraží Zborovská a Krále 
Jiřího, bylo doporučeno postoupit připomínku komisi dopravy.

Závěr:  Bylo doporučeno radě města zabývat se problémem v komisi dopravy.

Ad. 7
Mgr Michal Fokt, upozornil na možný nesoulad informací na  mapkách plánované naučné 
stezky "Údolím Šembery", které byly v únoru byly rozeslány členům komise. Pakliže je trasa 
plánované stezky je zde vyznačena červeně, je dle jeho názoru v rozporu s doprovodným 
textem od paní inženýrky Vomáčkové, rozeslaným o několik týdnů později, kde se píše 
"podchodem bude překonána hlavní silnice na Prahu". Jediný stávající pěší podchod pod 
státní silnicí je totiž umístěn o několik desítek až stovek metrů dál směrem na Přistoupim, de 
facto kopíruje tok Šembery a spojuje oblast kolem fotbalového klubu a tělovýchovného hřiště 
na straně jedné s loukou pro cvičení psů u Podviničního rybníka na straně druhé.

Závěr: Připomínka bude postoupena Ing Vomáčkové.



Ad. 8 pro informaci
Bc Jiří Stuchl informoval o iniciativách sdružení MAMALOCA. 
Závěr: komise vzala na vědomí, náměty v oblasti životního prostředí a bude se jimi 

zabývat

Téma na příště: 
oživení problému čistoty vodního toku Šembera, ekologické projekty Ing. Vodičky a 
případně další aktuální témata.
Předpokládané jednání komise úterý 14.6. v 18 hodin

Ukončeno: 19:45 h

Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek
Odsouhlaseno přítomnými členy komise.




