Záznam z jednání komise životního prostředí konané dne 17.2.2011 v 17.00 v
zasedací místnosti Města Český Brod.
Přítomní členové:

Nepřítomni:
Hosté:
Zapisovatelka:

Ing. Vladimír Martínek – předseda komise
Ing. Štěpánka Dostálková
Mgr. Michal Fokt
RNDr. Matúš Kocián Ph.D.
Bc.Jiří Stuchl - omluven
Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod
Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ Český Brod
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŢPaZ
Paní Kadeřábková, asistentka odboru ŢPaZ

Předmětem jednání komise byly následující problémové okruhy :
1.Ing. Martínek,
- přednesl představu činnosti komise, která by se měla spočívat v získávání
problémů od občanů města, tyto projednávat s odbornými útvary
města,Technickými sluţbami města, informovat starostu a radu města.
- seznámil komisi a odsouhlasil Jednací řád komise ţivotního prostředí
- předloţil rámcový plán práce komise ţivotního prostředí
- seznámil s účastí na zahájení prací na Naučné stezce, která bude v prostoru
Šembery od Liblic aţ po trosky hradu Šemberk. Bude vytvořeno asi 12 tabulí s
Informacemi o fauně a floře. Poţádal přítomné o zapojení do akce svými
odbornými znalostmi.
2. Starosta Bc. Jakub Nekolný a tajemník Ing. Aleš Kašpar, komisi seznámil
s projektem „Přívětivý Český Brod“ a s některými dílčími projekty.
Členové komise projevili zájem seznámit se detailněji s projektem.
3. Ing. Vodička komisi seznámil s některými projekty odboru ţivotního prostředí
- pozemek Hálová zahrada, vyuţít pro umístění venkovních prvků FITNESS
- projekt uliční zeleně podél rušných ulic v Českém Brodě
- poţádal komisi o stanovisko k prodeji pozemku vedle pily, podél ulice Jana
Kouly, parc. č. 705/17. Komise podpořila doporučení odboru ţivotního
prostředí, pozemek neprodávat, vyjasnit s majitelem pily záměr s pozemkem a
podle toho zeď nechat zbourat, vysázet a rozšířit veřejnou zeleň.
4. Ing. Martínek předloţil některé problémové okruhy, se kterými by se komise měla
zabývat :
- doporučit odbornému útvaru města, / ţivotní prostředí nebo správu majetku /
zmapovat zelené plochy města. U soukromých majitelů pozemků, nejprve
upozornit na nepořádek na pozemku a jeho udrţování, případně pouţít
legislativní opatření ke sjednání nápravy.

- orientovat Technické sluţby na sběr psích exkrementů. Po zimě jich je hodně
vidět a nedělají dobře čistotě města. Preventivně orientovat i Městskou policii,
aby při pochůzkách věnovali tomuto nešvaru pozornost.
- urychleně zmapovat černé skládky, vést Technické sluţby města k jejich
uklizení. Pokud chceme mít čisté město, musíme i tímto začít.Nestojí to tolik a
pořádek občané ocení.
- Hodně dotazů je na výtluky na komunikacích. Doporučujeme Technickým
sluţbám, zmapovat situaci výtluků a stanovit si harmonogram oprav a ten
uveřejnit na webových stránkách.
- Doporučit Technickým sluţbám dát do plánu práce opravu osvětlení kolem
cesty do Liblic. Zlepší se tímto opatřením bezpečnost občanů, kteří chodí
v noci domů od vlaku. Část osvětlení je jiţ delší dobu mimo provoz.
- chtěli bychom vyjádřit podporu programu třídění odpadů Technickými
sluţbami, a pomoci jim větší informovanosti občanů, například zpracovat
dvoustránkový leták s nejdůleţitějšími informacemi a ten zaslat kaţdé
domácnosti.
Zpracovali.
Paní Kadeřábková
Ing Vladimír Martínek

