Zápis z 2. jednání Komise životního prostředí, konaného dne 11.12.2007 v zasedací
místnosti Městského úřadu Český Brod.
Přítomni: Mgr. Michal Fokt, Ing. Václav Čokrt, Martina Beková, Ing. Petr Miškovský, Ing.
Vladimír Klindera.
Hosté: Bc. Jakub Nekolný - místostarosta města, Ing. Rostislav Vodička – vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod (od 18.30).
Zapisovatel: Mgr. Michal Fokt, předseda komise
Zahájeno v 17.00
Program jednání
1. Vytýčení lokalit pro první etapu instalace stojanů se sáčky na psí exkrementy
Komise životního prostředí souhlasí s návrhem Odboru životního prostředí nahradit
původně uvažované speciální odpadkové koše na psí exkrementy stojany se sáčky určenými
k témuž účelu, doporučuje však jejich instalaci v návaznosti na stávající odpadkové koše,
pokud se v daných lokalitách nacházejí. V souvislosti s tím považuje komise za vhodné
nechat prověřit vybavenost odpadkovými koši v níže uvedených lokalitách, ale i v ostatních
částech města, kam by se stojany měly rozšířit v další etapě instalace.
Komise životního prostředí navrhuje pro první fázi uvedeného projektu následující lokality:
A) Hlavní městský park - Jiráskovy sady, celkový počet 4 až 5 ks
- stojan č.1 u vstupu od křižovatky ulic Jungmannova a Havlíčkova, směrem ke hřišti sdružení
LECCOS
- stojan č.2 po pravé straně příjezdové komunikace k prodejně PRO-DOMA, v zeleném
trojúhelníku před mostem přes Šemberu (v této oblasti se nacházejí celkem tři vstupní cesty
do parku, dvě před mostem a jedna za mostem; ve zvoleném umístění bude stojan schopen
obsloužit všechny tři včetně ulic v okolí Pivovarského rybníka)
- stojan č.3 u vstupu z Tuchorazské ulice (od samoobsluhy) směrem k bývalému dětskému
hřišti
- stojan č.4 u vstupu z dolní části Tuchorazské ulice (most přes Šemberu u bývalého
pivovaru), asfaltová cesta na levém břehu Šembery
- stojan č.5 u vstupu z dolní části Tuchorazské ulice (most přes Šemberu u bývalého
pivovaru), prašná cesta na pravém břehu Šembery směrem k bývalému psímu WC a
Pivovarskému rybníku
B) Druhý městský park – tzv. Hálova zahrada, celkový počet 3 ks
- stojan č.1 – cesta po pravém břehu Šembery, vstup od bývalého pivovaru
- stojan č.2 – na druhém konci téže cesty u vstupu od koupaliště, alternativou může být
umístění na levém břehu Šembery na konci pěšiny okolo mateřské školy
- stojan č.3 na pravém břehu v prostřední části parku, v závislosti na dohodě s vlastníky
pozemků podél cesty

C) Sídliště – celkový počet 2 ks
- stojan č.1 u prodejny potravin a automatu EKO-voda
- stojan č.2 v ulici Na Cihelně, ze směru od Palackého ulice
D) Parčík na náměstí vedle Městského úřadu – celkový počet 1 ks
E) Park na Havlíčkově předměstí (Škvárovně) – celkový počet 2 ks
- stojan č.1 u vstupu z ulice Marie Majerové (od fitness centra)
- stojan č.2 u vstupu z ulice Za Svitavkou
F) Liblice – celkový počet stojanů 1 nebo 2 ks (spíše výhledově)
- stojan č.1 u zelené plochy s břízami na tzv. Staré vsi
- stojan č.2 v nově budované obytné zóně (bývalý školní statek)
- pro některou z dalších etap navržena též stezka Jedličky-Brodského
Hlasování: Pro – 5; Proti – 0; Zdrželi se - 0
Ukončeno v 18.45

Podpis:

