Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne
25. 11. 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod
Členové : Mgr. Michal Fokt
Ing. Václav Čokrt
Martina Beková – omluvena
Ing. Vladimír Klindera – příchod v 17.25 hod.
Ing. Petr Miškovský

Hosté: Libor Patrovský
Zapisovatelka : Ing. Ludmila Šotolová
Zasedání bylo zahájeno 25. 11. 2008 v 17.15 hod. Mgr. Foktem.

Program :
I. Kanalizace Štolmíř - pokračování
Komise životního prostředí vyslechla poznatky Ing.Miškovského z informačního setkání
společnosti Hydroprojekt s občany Štolmíře konaného dne 22.10.2008 za účelem seznámení
se s připravovaným projektem odkanalizování obce, jehož se jako zástupce komise zúčastnil,
a po shlédnutí příslušné projektové dokumentace doporučuje Odboru správy majetku města
Český Brod nechat posoudit kapacitu stávající přečerpávací stanice v ulici Sportovní
s ohledem na předpokládaný nárůst přítoku splaškových vod ze Štolmíře – velikost
akumulačního objemu čerpací jímky (možná potřeba přístavby boční nádrže, otázka naředění
splaškových vod při odlehčení do Kounického potoka), silniční čerpadla a posouzení
výtlačního potrubí do ulice Kollárova.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdrželo.
II. Černá skládka na pozemku p. č. 64/4 v k. ú. Štolmíř
Komise vyslechla podmět p. Patrovského, Štolmíř čp.112, ohledně nelegální skládky
komunálního odpadu, která se pravděpodobně během posledního roku objevila na cestě
procházející pozemkem p. č. 64/4, k.ú.Štolmíř, a odpad z uvedené lokality se dostává i na
sousední obecní pozemky.
Komise doporučuje Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod zahájit
jednání s vlastníky pozemku (dle pozemkového katastru SMJ Kroupa Jiří a Kroupová
Marcela, Růžový palouček 1950/14, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum, 400 01) ve
věci zajištění odstranění zmíněného odpadu a zajištění pozemku proti případné recidivě.
Komise zároveň doporučuje Odboru životního prostředí a zemědělství nechat prověřit
počet obyvatel v domech 106, 107, 108, 109 a řešení problematiky jimi produkovaného
odpadu (množství odpadních nádob, situace ohledně odpadních poplatků atd.).
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdrželo.

III. Zamezení vjezdu na cestu vedoucí k pozemkům bývalého státního statku Český
Brod (komunikace na pozemcích p. č. 225/1, 225/2 v k. ú. Štolmíř)
V návaznosti na nelegální výskyt komunálního odpadu na pozemcích bývalého státního
statku Český Brod komise doporučuje Odboru správy majetku města projednat s vlastníkem
zmíněných pozemků (dle pozemkového katastru Státní statek Čáslav, Nad Rezkovcem
1114/2, Čáslav, Čáslav – Nové Město, 286 01) možnost omezení průjezdnosti dané
komunikace (např. umístění závory).
Pozemky, dotčené v bodech II a III jsou vyznačeny pod čísly 1-3 v mapě jež je přílohou
tohoto zápisu.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdrželo.
IV. Znečištění přístupové cesty k českobrodskému nádraží z Klučovské ulice (v prostoru
nákladového nádraží Českých drah) – Informace.
Komise vzala na vědomí stížnost obyvatel Havlíčkova předměstí (Škvárovny) ohledně
znečištění výše zmíněné cesty, jež vzniklo v létě letošního roku v důsledku výskytu neznámé
prašné látky, která ve směsi s dešťovou vodou vytváří na cestě obtížně prostupnou bahnitou
oblast. Dle zjištění komise může znečištění souviset se zvýšenou dopravní činností v areálu
nákladového nádraží Českých drah.
Vzhledem k tomu, že pozemky, na nichž se cesta nachází, jsou ve vlastnictví Českých drah,
není zde v současné době ze zákona možnost zajištění nápravy současného stavu. Dle
platných právních předpisů by naopak na ovlivněné pozemky neměl nikdo z občanů
vstupovat. Řešení situace nelze zřejmě předpokládat do doby, než zde v součinnosti Českých
drah a města Český Brod vznikne parkoviště, navazující na protažený podchod pod kolejemi.
Dle informací odboru správy majetku města by přípravy projektu mohly skončit v roce 2010.
Skončeno, přečteno, podepsáno.
Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hod. Mgr. Foktem.

Podpis:

