Zápis ze schůze Komise životního prostředí, konané dne 16.06.2009
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: Ing. Miroslav Kruliš – ředitel Technických Služeb města Český Brod
Zapisovatelka : Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 16.06.2009 v 17:15 hod. Mgr. Michalem Foktem

Program :
I. Kontrola stavu předchozích návrhů k životnímu prostředí
Komise vyslechla zprávu ředitele Technických služeb o nejnovějším vývoji ve věci
„vyčištění ovocné aleje v Klučovské ulici“ (usnesení č.5 / 2009 z 21.4.2009) a vyjadřuje
podporu snaze Technických služeb zahájit v této věci jednání s Českými drahami.
Komise dále vyslechla zprávu předsedy o stavu zpracování jejích dalších usnesení týkající se:
a) omezení průjezdnosti komunikace v areálu bývalého státního statku Štolmíř z důvodu
zamezení výskytu komunálního odpadu v této lokalitě (usnesení č.4 / 2009 z 21.4.2009).
b) omezení možnosti přístupu na polní cestu podél železniční tratě v úseku od železničního
podjezdu ve směru z Českého Brodu do Štolmíře po hranice katastrálního území Štolmíř a
katastrálního území Nová Ves II (usnesení č.16 / 2008 z 25.11.2008).
Obě usnesení byla v uvedených termínech předána Odboru správy majetku města, od
kterého bohužel Komise životního prostředí zatím nemá zejména v případě bodu A žádnou
zpětnou vazbu, nad čímž vyslovuje hluboké politování.
II. Petice občanů města Český Brod za zlepšení péče o tok řeky Šembery
Komise vyslechla zprávu ředitele Technických služeb o petici občanů města Český Brod
adresované státnímu podniku Povodí Labe. Podepsaní občané požadují nápravu současného
stavu řeky Šembery a jejích břehů v úseku od státní silnice Praha – Kolín po hranice katastru
městské části Liblice. Komise vyjádřila této iniciativě plnou podporu a přítomní členové
přidali své podpisy do petičního archu.
III. Zahrádkářská kolonie v Klučovské ulici
Na základě podnětu občanů Havlíčkova předměstí (Škvárovny) komise otevřela otázku
nevyhovujícího stavu někdejší zahrádkářské kolonie a přilehlých zelených ploch v ulici
Klučovská (oblast mezi silnicí a železniční tratí). Dle stížnosti občanů je lokalita zarostlá
náletovými dřevinami a vysokou travou, a objevuje se zde různý komunální odpad. Komise
prověřila vlastnictví pozemků v dané lokalitě. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky,

uvedené níže s příslušnými parcelními čísly, vlastněny následovně:
č. 716 – dráha – vlastník není uveden, správu vykonává Katastrální úřad
č. 722/1 – manipulační plocha – vlastník město Český Brod
č. 722/2 – manipulační plocha – vlastník Vladimír Boháč,Vladislavova 152, Žíželice
č. 722/3 – manipulační plocha – vlastník neuveden, správu vykonává Katastrální úřad
č. 722/4 – manipulační plocha – vlastník České Dráhy, a.s.
č. 709/12 – dráha – vlastník Vladimír Boháč,Vladislavova 152, Žíželice
č. 709/5 – ostatní komunikace – vlastník město Český Brod
č. 709/11 – dráha – vlastník Správa silnic Středočeského kraje
č. 721/3 – neplodná půda - vlastník Vladimír Boháč,Vladislavova 152, Žíželice
č. 721/5 – neplodná půda - vlastník Vladimír Boháč,Vladislavova 152, Žíželice
Pozemky jsou přehledně vyznačeny v přiložené mapce, jež je součástí tohoto zápisu.
Komise vznáší dotaz na odbor správy majetku města, zda pozemky vlastněné městem Český
Brod, jsou někým obhospodařovány (zda např. existuje nájemní smlouva).
Komise zároveň doporučuje odboru životního prostředí a zemědělství prověřit možnosti
jednání s vlastníky zbývajících pozemků za účelem nápravy současného stavu. Situace je tím
naléhavější, že daná lokalita je uvažována jako prostor pro vybudování parkoviště.
Hlasování: 2 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
Skončeno, přečteno, podepsáno.
Zasedání bylo ukončeno Mgr. Foktem v 18.30 hod.

Podpis:

