Zápis ze schůze Komise životního prostředí, konané dne
24.2.2009 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod
Členové : Mgr. Michal Fokt
Ing. Václav Čokrt
Martina Beková - omluvena
Ing. Vladimír Klindera
Ing. Petr Miškovský - omluven

Host: Jaromír Fischer, starosta města
Zapisovatelka : Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 24.2.2009 v 17:15 hod. Mgr. Michalem Foktem

Program :
I. Revitalizace parku na Škvárovně
Komise se seznámila s výstupy z veřejné diskuze obyvatel Havlíčkova předměstí
(Škvárovny), konané 14.2.2009 za účasti zástupců vedení města a MěÚ Český Brod v klubu
Zvonice ohledně záměru města revitalizovat tamní park, a vyjadřuje podporu požadavku na
obnovu zpustlého nohejbalového hřiště, vzešlému z této diskuze a vyjadřujícímu vůli
podstatné části občanů na této diskuzi přítomných.
Zdůvodnění: Námitky proti obnově hřiště, přednesené jednou z na diskuzi přítomných
občanek (jež navíc v dané lokalitě sama nebydlí a jezdí sem pouze za dcerou!) zejména
ohledně možného rizika zvýšení hluku v dané části parku, spojeného s rušením nočního klidu
a dokonce znečišťování hřiště a jeho okolí opilými osobami, nepovažujeme v dané situaci za
opodstatněné. Je pravdou, že ve druhé polovině 90.let skutečně byly v těsném sousedství
hřiště čas od času v páteční či sobotní večery za účasti některých obyvatel ulice Za Svitavkou
konány pikniky s grilováním a hlasitou hudbou, které se občas protahovaly i přes zákonem
stanovenou hranici 22.hodiny, avšak v posledních zhruba 8 letech nebyla v této oblasti konána
ani jedna taková akce. Případné recidivě akcí rušících noční klid lze ostatně zabránit buď
instalací kamerového systému, zavedením nutnosti oznamovací povinnosti na konání
večerních akcí v parku a v případě, že již k přestupku dojde, je zde pořád možnost obrátit se
na městskou policii. Naproti tomu se myšlenka obnovy hřiště setkává s příznivým ohlasem
rodin s většími dětmi, které oproti dětem menším dosud možnost sportovního vyžití v parku
nemají. Kromě toho jsme toho názoru, že hrající si děti, pobývající na hřišti během dne, nelze
směšovat s večerním řáděním partičky opilých občanů, jak se o to na zmíněné diskuzi
stěžovatelka pokoušela.
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Komise dále ve věci revitalizace parku doporučuje:
1/ navýšení počtu laviček, zejména v návaznosti na klidové kouty podél stávajících cest.
2/ doplnění stromové a květinové výsadby v části parku sousedící s křižovatkou ulic Za
Svitavkou a Slovenská.
3/ instalaci vodního prvku (kašna, popř. fontána, eventuálně doplněná o pítko) v návaznosti na
dostupné vodní zdroje v blízkosti nohejbalového hřiště (studna + vodovod).

4/ zvážit možnost využití travnaté plochy mezi slepým koncem ulice Jugoslávská a
pěšinou vedoucí okolo nového dětského hřiště jako víceúčelové sportovní plochy (fotbal,
petanque), za předpokladu pravidelné údržby této plochy (sekání trávy).
5/ renovaci stávající cestní sítě parku (zejména zpevnění hliněných pěšin).
- veškerá zmíněná opatření viz.přiložená mapka.
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Skončeno, přečteno, podepsáno.
Zasedání bylo ukončeno Mgr. Foktem v 18:20 hod.

Podpis:

