Zápis ze schůze Komise životního prostředí, konané dne 20.10.2009
v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod
Členové : Mgr. Michal Fokt - přítomen
Ing. Václav Čokrt - přítomen
Martina Beková - přítomna
Ing. Vladimír Klindera - omluven
Ing. Petr Miškovský - přítomen

Host: Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města Český Brod
Zapisovatelka : Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 20.10.2009 v 17:00 hod. Mgr. Michalem Foktem

Program :
I. Přírodní park Chodotín
Komise vyslechla zprávu Ing. Miškovského, který se jako její zástupce účastnil veřejné
debaty k záměru města Český Brod na revitalizaci pozemků mezi stezkou Břetislava JedličkyBrodského a liblickým rybníkem (Chodotín) za účelem vytvoření přírodního rekreačního
parku a navrhuje následující:
1) Zařadit do plánovaných rekultivačních prací i vyčištění koryta říčky Šembery v úseku
podél stezky Břetislava Jedličky-Brodského, nejlépe na základě jednání s Povodím Labe, s.p.,
jak se již osvědčilo v případě jiného úseku téhož toku na území města, kdy Technické služby
města Český Brod ve spolupráci s občany města vyvinuly v této věci úspěšnou iniciativu.
Vzhledem k tomu, že údržba vodního toku je povinností správce toku, komise ŽP zároveň
doporučuje radě města pověřit vodoprávní úřad svoláním místního šetření se správcem
vodního toku v této záležitosti.
Další případné připomínky komise ŽP vznese po prostudování projektové dokumentace.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
II. Ovocná alej v Klučovské ulici - pokračování
Komise vyjadřuje poděkování Technickým službám města Český Brod za projednání návrhů
KŽP týkajících se revitalizace ovocné aleje v ul. Klučovská ve smyslu jejího usnesení č.5 /
2009 (odstranění náletových dřevin, posekání trávy, likvidace vyskytujícího se odpadu)
s většinovým vlastníkem dotčených pozemků – Českými drahami, a.s. - a doporučuje lokalitu
ze strany TS dále monitorovat za účelem zamezení návratu dřívějšího nežádoucího stavu,
nejlépe na bázi dalšího jednání s Českými drahami.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Skončeno, přečteno, podepsáno.
Zasedání bylo ukončeno Mgr. Foktem v 18.10 hod.

