Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací
místnosti Městského úřadu Český Brod
Přítomni: Mgr. Michal Fokt – předseda, Ing. Václav Čokrt, Martina Beková, Ing. Vladimír
Klindera, Ing. Petr Miškovský.
Hosté: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta města, Martin Vlasák – člen Rady města.
Zapisovatel: Mgr. Michal Fokt
Zahájeno v 17.00
Program jednání
1.Přednesení požadavků občanského sdružení „Občanské sdružení proti stavbě stožáru“
(předkladatelka Martina Beková)
Předkladatelka informovala pracovní skupinu i přítomné hosty o založení občanského
sdružení „Občanské sdružení proti stavbě stožáru“ a poté předložila písemný nesouhlas tohoto
sdružení se zamýšlenou stavbou anténního stožáru na pozemku č.263/62 v českobrodské ulici
Františka Macháčka. Jeho kopie je součástí zápisu jako jeho příloha.
Protest převzal místostarosta města a zavázal se podat jej oficiálně přes podatelnu MěÚ
Český Brod s tím, že bude prostřednictvím Sekretariátu MěÚ Český Brod doručen členům
Zastupitelstva města Český Brod, které se touto záležitostí bude na svém příštím zasedání
zabývat.
Pracovní skupina vzala vznik občanského sdružení a jeho argumenty proti stavně stožáru
na vědomí.
2.Plánovaná výstavba protipovodňové přehrady na Šembeře v lesích za městskou částí
Zahrady. (předkladatelé Mgr. Michal Fokt a Ing. Václav Čokrt)
Předkladatelé informovali pracovní skupinu a přítomné hosty o skutečnosti, že Český Brod,
resp. jeho bezprostřední okolí figuruje v první verzi tzv. Plánu hlavních povodí ČR, která byla
zpracována Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
ČR a krajskými úřady v červenci roku 2006.
Stanovisko pracovní skupiny: V rámci uvedeného návrhu byl obsažen seznam zhruba 200
lokalit na území republiky, vhodných pro akumulaci povrchových vod, mezi nimi i tzv. profil
Tuchoraz, nacházející se na Šembeře v prostoru od městské části Zahrady až pod Staré
Zámky. Podle zjištění předkladatelů byla stavba přehrady v délce cca 5 km plánována již na
přelomu 70. a 80. let v rámci megalomanských vodohospodářských projektů minulého
režimu, přičemž jako podklad pro nynější návrhy byl zjevně oprášen projekt Výzkumného
Ústavu Vodohospodářského v Praze z roku 1983, který počítal s vybudováním zemní
přehrady o výšce cca 26 metrů. Celkový retenční objem nádrže měl zajistit akumulaci 8,7 mil.
m3 vody. Převažujícím účelem stavby měla být „závlaha výhledových ploch intenzivních
sadů“. V současnosti nejsou sady, nacházející se v okolí města, státním majetkem, tudíž
výstavba přehrady ztrácí svůj smysl. Kromě toho by se celkový retenční objem nádrže při

průměrném průtoku v Šembeře 100 litrů za sekundu plnil, a to bez možnosti jakéhokoliv
odběru vody, téměř 3 roky, při uvažování výparu vody z hladiny a hygienického průtoku pod
přehradou pak přibližně 5 let. Překopírování tohoto megalomanského projektu do Plánu
hlavních povodí je proto nesmyslné, a byť byl zmíněný seznam lokalit z konečné verze plánu,
schválené vládou v květnu 2007, vypuštěn, přesto se zde mluví o blíže nespecifikovaném
komplexu protipovodňových opatření v oblasti středního toku Labe mezi Kolínem a
Mělníkem. Vzhledem k tomu, že pro tzv. profil Tuchoraz existují již zmíněné projektové
podklady, domníváme se, že zde stále trvá hrozba realizace přehrady popř. suchého poldru, a
to i přesto, že s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem může říčka Šembera ovlivnit
povodňovou situaci v Polabí opravdu zanedbatelně, a proto by zde bylo uskutečnění takového
projektu v podstatě neefektivní. V lokalitě původně navrhované na vybudování přehrady se
kromě lesních a lučních pozemků města Český Brod a rekreačních objektů nachází také
vrtané studny, zajišťující pitnou vodu pro město, navíc je zde zvažováno i provedení dalších
vrtů. Z těchto důvodů je výstavba nádrže či suchého poldru pro Město Český Brod
nepřijatelná.
Usnesení: Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje Radě města dotázat se
krajského úřadu Středočeského kraje, zda se protipovodňová opatření, zmiňovaná v konečné
podobě Plánu hlavních povodí, týkají také Českého Brodu a jeho okolí.
Hlasování: Pro – 5; Proti – 0; Zdrželi se – 0
3.Projekt rekonstrukce obou hlavních českobrodských náměstí
Přítomní hosté informovali pracovní skupinu o stavu projektu rekonstrukce Husova náměstí
a náměstí Arnošta z Pardubic, které by měly přispět ke zklidnění centra města. Plánovaný
kruhový objezd okolo pomníku Prokopa Velikého by podle jejich ujištění ve své výsledné
podobě neměl zasahovat do chodníku před sídlem oddělení Policie České republiky a zelenou
plochu kolem pomníku Prokopa Velikého by měl redukovat jen minimálně – pouze na rozích.
V současné době neobdrželo vedení města na projekt dotaci z Ministrstva financí a uvažuje o
přepracování projektu, resp.jeho rozšíření a doplnění do takové podoby, která by umožňovala
žádat o dotace i z jiných zdrojů. Místostarosta města přislíbil předat pracovní skupině
případné dodatky k projektu k připomínkování.
Pracovní skupina pro životní prostředí vzala na vědomí nezměnitelnost již schválených částí
projektu a vyjádřila politování nad změnami v neprospěch zeleně v centru města, především
na náměstí Arnošta z Pardubic v prostoru kolem sousoší Svaté rodiny.
Usnesení: Pracovní skupina životního prostředí doporučuje Radě města provést v rámci
rekonstrukce historického centra města též renovaci nečitelných nápisů na pomníku Prokopa
Velikého, neboť se jedná o ojedinělý pomník tohoto husitského vojevůdce a pomník by se
proto měl stát jednou z hlavních turistických atrakcí města, a to tím spíše, vezmeme-li v potaz
snahy o obnovu našich historických tradic, projevující se mj.založením městské gardy a
členstvím Českého Brodu ve svazku měst s s husitskou minulostí; zároveň doporučuje Radě
města provést revizi informačních tabulek a nápisů i na dalších památkách, a následně zajistit
jejich případnou renovaci.
Hlasování: Pro – 5; Proti – 0; Zdrželi se – 0

Zasedání bylo ukončeno v 18.25
Zapsal: Mgr. Michal Fokt, předseda pracovní skupiny

Podpis:

Příloha 1 – Protest občanského sdružení „Občanské sdružení proti stavbě stožáru“

Příloha 2 – Vizualizace stožáru v ulici Františka Macháčka v případě realizace

Příloha 3 – Mapa a technické parametry přehrady na Šembeře dle projektů z 80.let

