Záznam z jednání komise ţivotního prostředí konané dne 14.06.2011 v 18:20
v kanceláři odboru ŢPZ, budova 56, Český Brod.
Přítomní členové:

Nepřítomni:

Ing. Vladimír Martínek – předseda komise
Ing. Štěpánka Dostálková
Mgr. Michal Fokt
RNDr. Matúš Kocián Ph.D.
Bc.Jiří Stuchl

Hosté:

Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŢPaZ

Zapisovatelka:

Paní Kadeřábková, asistentka odboru ŢPaZ

Předmětem jednání komise byly následující okruhy :
1.

Otevření naučné stezky Zahrady
Předseda komise předal informace o naučné stezce a vyzval přítomné k účasti
na představení veřejnosti, které se bude konat 10.září 2011. Na uvedené akci
se bude připraveným programem podílet i Pošembeří.

2.

Hospodaření v městských lesích
Komise ŢP oceňuje organizované posezení v městských lesích, seznámení
s hospodařením v lesích, ale upozorňuje na neinformovanost o výsledku
hospodaření veřejnosti. Výroční zpráva o výsledku hospodaření v městských
lesích by měla být uveřejněna na web stránkách , informována o hospodaření
v lesích by měla být Rada i Zastupitelstvo.

3.

Strategické plánování
Předseda komise ŢP informoval o schůzce ke Strategickému plánování a
upozornil na moţnost informace na web. stránkách města Český Brod.

4.

Jmenování nového člena komise ŢP
Radě města Český Brod byla předloţena ţádost ke jmenování nového člena
komise ŢP – paní Irena Fuchsová. Rada se koná 15.06.2011

5.

Úprava parku Škvárovna, Radniční zahrada
Ing. Vodička, vedoucí odboru ŢPZ komisi ŢP podrobněji představil úpravu
parku Škvárována a vybudování nového hřiště, laviček pro teenagery, zeleně.
Také představil záměr zrekonstruovat Radniční zahradu s volným přístupem
pro obyvatele města a okolí. Připomínky k Radniční zahradě bude moţné
předloţit na veřejném projednání o kterém budou všichni včas informováni.

6.

Úprava pěšiny Jedličky Brodského
Komise doporučuje Radě města vyzvat Technické sluţby k opravě povrchu
pěšiny Jedličky Brodského. Rovněţ vyzvat Povodí Labe k vyčištění koryta
říčky, jiţ ve dvou místech jsou napadané stromy a hromadí se odpadky.

7.

Farmářské trhy, Přívětivý Český Brod
Starosta města Bc. Jakub Nekolný představil komisi ŢP záměr organizovat ve
městě farmářské trhy, které se budou konat kaţdý pátek. Stánky budou
umístěny na ulici mezi náměstím Husovým a Prokopa Holého a zapůjčeny
bezplatně a později budou pouţity i na sezónní akce města Český Brod (např.
městské slavnosti). Dále představil komisi ŢP projekt „přívětivý Český Brod“,
který se snaţí přitáhnout obyvatele města a okolí do dění města Český Brod
(např. den bez kouření, den bez aut, nově vysázená alej stromů na výpadovce
na Klučov, venkovní fitness v Hálově zahradě, atd.)

8.

Znovu byl probírán bod ochrany ţab vyskytujících se na cestě u Zahrad.
Komise dospěla k názoru, ţe by se alespoň měla nechat umístit výstraţná
Tabule s nápisem „ pozor ţáby „ .

Další jednání komise ŢP proběhne nejspíše 13.září od 18:00, tentokrát na faře
Římskokatolické farnosti Českého Brodu. Členové komise budou včas informováni
pozvánkou e-mailem s předpokládaným programem.

Ukončeno: 20:00 h
Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing Vladimír Martínek

