Zápis z jednání komise životního prostředí, konané dne 13.09.2011 na faře
Římskokatolické farnosti Českého Brodu
Předseda:
Členové:

Ing. Vladimír Martínek
Mgr. Michal Fokt - nepřítomen
Bc. Jiří Stuchl
Ing. Štěpánka Dostálková - nepřítomna
P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D.
Mgr. Irena Fuchsová

Hosté:

Bc. Jakub Nekolný – starosta města Český Brod

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 13.09.2011 v 18:15 hod. Ing. Vladimírem Martínkem
Program jednání :
- Úvodní slovo
- informace
- posouzení Naučné stezky kolem Šembery
- seznámení se s problematikou čistoty města a černými skládkami, čistoty
Šembery
- vystoupení zástupce odboru životního prostředí Městského úřadu Č. Brod
k projektům zlepšujícím životní prostředí v Č. Brodě
- další podněty ke zlepšení životního prostředí v městě Český Brod a k činnosti
komise
Předseda komise Ing. Martínek přivítal přítomné a poděkoval za účast na jednání.
1. Otevření naučné stezky kolem Šembery
Předseda komise informoval přítomné o akci otevření výše uvedené stezky, soutěžích pro
děti, občerstvení a dopravou na ni. Celá akce se zdařila.
Komise doporučuje takovýchto akcí více!
2. Osvěta do škol
Předseda komise doporučil zabývat se vztahem k životnímu prostředí i ve školách, vtáhnout
děti do dění. Pan RNDr. Matúš Kocian Ph.D. nabídl přednášky této tématiky pro žáky
II.stupně ZŠ. Paní Mgr. Fuchsová se pokusí s panem farářem vybrat palčivá témata
přednášky.
3. Zhoršení povrchu pěšiny podél Šembery v úseku Lidl a SOŠ Liblice a čistoty vodoteče
Šembery /napadané stromy a větve/
Komise byla informována starostou města o řešení problému ke špatnému stavu povrchu
pěšiny Jedličky Brodského. Technické služby předloží náklady na opravu. Více informací
komise získá od ředitele TS na příštím jednání.
Vyčištění koryta říčky Šembery:

Na dotaz komise k vyčištění koryta Šembery, starosta informoval, že čištění říčky proběhne
27.10.2011 v rámci programu Přívětivý Český Brod.
4. Rekonstrukce cesty do Liblic a přednádraží
Starosta města komisi informoval o úspěchu získání dotace na rekonstrukci cesty do Liblic a
přednádraží. Liblice budou napojeni cyklostezkou – přes mostek – směr Lidl, Plus – napojení
na parkoviště. Dále město plánuje odkoupení od firmy Neli břeh říčky Šembery na rozšíření
cyklostezky. Vše se bude projednávat s veřejností (komunitní projednání). Komise ŽP kladně
hodnotí postup starosty města.
5. Na dotaz doporučení komise ŽP neprodávat pozemek vedle pily, podél ulice Jana Kouly, parc.
č. 705/17:
Starosta města kimisi informoval,že se již zeď bourá a záměr se realizuje.

6. Hromadící se nepořádek na frekventovaných místech, otázka černých skládek se
nedaří rušit.
Komise ŽP nastínila problém s hromadícími se odpadky u Chodotínského rybníka a rybníka
ve Štolmíři. Zástupce občanského sdružení MAMALOCA p. Stuchl představil záměr (OS
požádalo o dotaci) o nákupu a instalaci 2-3 mobilních kamer s dálkovým přístupem, který
bude monitorovat nejvíce problematické oblasti.
Starosta města požádal p. Stuchla o představení městu výše uvedený projekt s možností
jeho podpory a komise ŽP v návaznosti navrhuje na nejvíce frekventovaných místech
umístit tabulku „tento prostor je monitorován“.
7. Protihlukové bariéry v okolí dráhy je jedna z frekventovaných otázek veřejnosti
Starosta uvedl, že Město Český Brod preferuje odhlučnění zelení (izolační zeleň).
8. Nové parkoviště pro cca 70 aut u nádraží
Starosta města představil nový projekt u nádraží, kde místo nákladové rampy bude postaveno
parkoviště pro cca 70 aut. Finančně se na výstavbě budou podílet České dráhy, Středočeský
fond dopravy a město Český Brod.
Podchod pod drahou je ve správě ŽDC, která nemá finance na jeho realizaci.
9. Otevření hřiště „Na Škvárovně“
Komise ŽP kvituje otevření hřiště „Na Škvárovně“. Starosta doplnil informaci , uvedl , že
odemykat a zamykat hřiště budou od Po do Pá Městská Policie a So – Ne Skauti. Nyní se řeší
uzamykatelné ukládání volejbalových tyčí a šítě.
10. Udržování veřejné zeleně
Předseda komise kladně hodnotil přístup Technických služeb v oblasti péče o veřejnou zeleň,
nastínil problém nízké četnosti sekání zeleně. Daná situace bude předmětem jednání
s ředitelem TS na příštím zasedání komise.
11. Výskyt žab v Zahradách, otázka, která byla projednávána v komisi ŽP dříve:
Komise ŽP doporučuje vytipovat místa, kde se vyskytují žáby na silnici v Zahradách a
tam umístit dopravní značku s doplňkovou tabulkou (viz přiložený soubor s obrázkem
doplňkové tabulky) a v souvislosti s tím projednat s komisí dopravy uzavření silnice pro
vjezd motorových vozidel s povolením vjezdu pouze dopravní obsluze.
12. Zeleň v okolí muzea
Projekt regionálního muzea Kolín – revitalizace zahrady

Starosta města informoval komisi o záměru revitalizace zahrady, částečné rekonstrukce
budovy, zahradního domku a přístavby (altánu). Cílem je také obě zahrady (gymnázia a
muzea) zpřístupnit, propojit a ve večerních hodinách uzamykat. Někteří občané mají
připomínky k řešení.
Komise ŽP si vyžádá podklady a seznámí se s danou problematikou a vyjádří se k návrhu.
13. Dny udržitelného rozvoje – VODA a městský život
Pan Stuchl komisi představil projekt pod názvem „dny udržitelného rozvoje“, kde je 1.
tématem VODA a městský život. Jedná se o studie od středoškoláků po profesionály.
V Českém Brodě by se mohl řešit vodní tok Šembera. Nabízí se dohoda města s panem
Stuchlem (OS Prostor).
Komise ŽP doporučuje Radě města se problematikou vody zabývat.
14. Revitalizace rybníka ve Štolmíři
P. Stuchl přednesl problém k vzrostlým stromům okolo rybníka ve Štolmíři.
Pan starosta komisi informoval, že po vybudování vodovodu a kanalizace ve Štolmíři bude
město žádat o dotaci na revitalizaci rybníka v dané lokalitě.
Předseda komise poděkoval přítomným za účast na jednání a iniciativní přístup k daným
problémovým okruhům, panu faráři za příjemné posezení a poskytnutí prostoru fary.
Další jednání komise ŽP proběhne v Út. 08.11.2011 v 18:00 hod v kanceláři odboru ŽPZ,
nám. Arnošta z Pardubic 56, zadní vchod!, Členové komise budou včas informování
předsedou komise pozvánkou – e-mailem s předpokládaným programem.

Hosté na příštím jednání komise:
bude projednána účast Ing. Miroslava Kruliše, ředitele TS,
okruh problémů:
bioodpad, třídění odpadů, osvědčení se svozu bioodpadu, jaký je zájem
občanů o bioodpad a odpoví na problematiku týkající se bodů č. 3 a č.
10 tohoto zápisu.
Ukončeno v 19:40 hod

Zkontroloval: Ing. Vladimír Martínek

