Zápis ze jednání Komise životního prostředí, konaného dne 9.2.2010
v kanceláři starosty města Český Brod
Členové : Mgr. Michal Fokt - přítomen
Ing. Václav Čokrt - přítomen
Martina Beková – přítomna od 17.15
Ing. Vladimír Klindera - nepřítomen
Ing. Petr Miškovský - přítomen

Host: Jaromír Fischer, starosta města Český Brod
Zápis: Mgr. Michal Fokt
Zasedání bylo zahájeno 9.2.2010 v 17:00 hod. předsedou komise Mgr. Michalem Foktem

Program :
I. Místní šetření ke znečištění Šembery
Komise projednala žádost Odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) o poskytnutí
přesnějších podkladů ohledně znečištění říčky Šembery v úseku podél stezky Břetislava
Jedličky – Brodského pro připravované místní šetření se správcem vodního toku v této
záležitosti na základě návrhu, vzneseného Komisí životního prostředí na jejím jednání
z 20.10.2009 (usnesení č.8 / 2009), a usnesla se na následujícím vyjádření:
Komise na základě pozorování, provedených některými jejími členy v letních měsících roku
2009, konstatuje v korytě Šembery opakovaný výskyt komunálního odpadu, a to počínaje od
silničního mostu v ulici Prokopa Holého až po úroveň chodotínského rybníka. Kromě toho
byl v téže době několikrát pozorován přítok tmavé tekutiny z trubky ústící v říčním břehu
v prostoru mezi gynekologickou ordinací a začátkem přilehlých sadů a vedoucí ve směru od
českobrodských jatek (které však dle zjištění KŽP disponují vlastní čističkou odpadních vod)
či blízkého stavebního podniku. Komise ovšem dodává, že věrohodná pozorování současné
situace není možno vzhledem k nynějšímu počasí provést a doporučuje posečkat s dalším
postupem až na odtátí stávajícího sněhového a ledového příkrovu Šembery a odtečení
očekávané velké vody tímto táním vzniklé..
II. Nový územní plán města Český Brod
Komise od starosty města vyslechla informace k připravovanému návrhu nového územního
plánu města, který by měl být schválen do roku 2015, a přijala pozvání k účasti v procesu jeho
veřejného projednání s občany města, jehož první kolo je plánováno na 17.února. Komise
předběžně přislíbila vyslat na toto informační setkání s občany své zástupce.
Skončeno, přečteno, podepsáno.
Zasedání bylo ukončeno Mgr. Foktem v 18.10 hod.

