
Zápis 

z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 7.1.2015 od 18:00 v zasedací místnosti 

v přízemí radnice. 

Přítomni: Filip Ulík (předseda), Zdena Bouchalová, Katy Sasková, Michaela Misterková, Hana Sixtová, 

Jiří Suchl, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský, Olga Kadeřábková (zapisovatelka) 

Program jednání: 

 Úvod, seznámení členů komise v novém složení 

 Aplikace Lepší místo 

 Rybníky v majetku/na pozemcích města 

 Nová výsadba stromů – Mozartova 

 Dřeviny na náměstí – požadavek na vyjádření od Komise pro regeneraci městské památkové 

zóny 

 Liblice – ulice k vysílači 

 Nová výsadba – Štolmíř – Ke Hřbitovu 

 Plán jednání komise na další období 

 

Usnesení komise 

1. Aplikace Lepší místo 

 

Komise doporučuje radě města informovat občany o zapojení města do systému a možnosti 

podávat podněty směrem k jednotlivým složkám úřadu prostřednictvím aplikace Lepší místo.  

www.lepsimisto.cz Pokud se zatím jedná o zkušební období, komise doporučuje městu 

trvalé zapojení do systému. 

 

2. Rybníky v majetku města 

Komise byla informována, že se blíží termín znovu uzavírání nájemních smluv k rybníkům 

v majetku města. Komise doporučuje u nově uzavíraných smluv zajistit kvalitní péči o 

rybníky a jejich okolí. Komise má zájem být s těmito podmínkami seznámena ještě před 

podpisem těchto smluv. 

 

3. Výsadba Mozartova 

Komise byla informována, že dosud nepřišla odpověď na stížnost občanů související s 

nedávnou výsadbou stromků v ulici Mozartova. Komise žádá radu města, aby pověřila 

příslušný odbor vypracováním odpovědi. 

 

4. Dřeviny na náměstí  

Komise dostala k vyjádření usnesení Komise pro regeneraci městské památkové zóny 

ohledně neuspokojivého stavu keřů a tújí v přímé blízkosti zapsaných kulturních památek. 

http://www.lepsimisto.cz/


Komise vyjádřila souhlas se špatným stavem a nevhodnou skladbou výsadby v parčících na 

náměstí. Komise doporučuje radě naplánovat provedení obnovy (vč. odstranění 

nevhodných dřevin) zeleně v lokalitách na náměstí. Konktrétně se jedná o lokality: 

 parčík severně od kostela (u zvonice) 

 jižně vedle ČP1 

 parčík u sousoší Svaté rodiny 

 prostor východně vedle školy (stará radnice) 

 parčík/hřiště vedle radnice 

Naplánovaná obnova by měla probíhat postupně po jednotlivých lokalitách, aby nedošlo 

k vykácení všech dřevin na náměstí najednou. Nová výsadba by měla být vhodně vybrána 

profesionálním zahradním architektem s ohledem na charakter místa (správné dřeviny, např. 

okrasné růže a další rostliny vhodné do města). 

 

5. Liblice – ulice K Vysílači 

Komise byla upozorněna na opakované ničení zeleně na pozemcích města v Liblicích (ulice 

K Vysílači). Jezdí zde do firmy Avax a.s. velké kamiony, které mají problém se tam vůbec 

dostat. Jízdou a svojí tonáží ničí vjezd do ulice K Vysílači a vlastní komunikaci, které jsou 

majetkem města Český Brod.  

Doporučujeme proto radě, aby zařadila rekonstrukci komunikace do plánu projekce a 

realizace.  

Dále by rada města měla dopisem upozornit Avax  na skutečnost, že automobily ničí 

městskou komunikaci a vyzvat je k finanční spoluúčasti rekonstrukce komunikace.  

Rovněž by rada města Č. Brodu měla vyzvat Avax k úpravám zelených ploch, které jsou 

rovněž majetkem města a jejich činností, případně jejich návštěvníky jsou ničeny. 

 

6. Nová výsadba – Štolmíř – cesta ke hřbitovu 

Komise byla upozorněna na zmizení cca 30 z 35-ti vysázených stromů ve Štomíři. Komise 

doporučuje městu prozkoumat smlouvu s dodavatelem a podmínky dotace a zjednat 

nápravu buď prostřednictvím reklamace  realizační firmy nebo novou výsadbou (pokud je 

požadavek na udržitelnost v podmínkách přiděleného grantu). 

 

 

Ukončeno: 20:05 hod 

 

Zapsal: Filip Ulík 

Ověřil:  Filip Ulík 

 

Rada města: požadujeme usnesení 


