Zápis z jednání komise životního prostředí, konané dne 24.01.2012
v zasedací místnosti MěÚ Český Brod
Předseda:
Členové:

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

Hosté:

Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
Ing. Helena Pijáková, vodohospodář odboru ŽPZ
Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy
Zástupci občanů ulice Jungmannova :
Paní Pitráková
Pan Václav Štolba
Pan Milan Dvořáček
Paní Bouchalová – o.s. Živé stromy

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 24.01.2012 v 18:10 hod. předsedou komise Ing. Martínkem
Program jednání :
-

úvodní slovo
projednání stížnosti občanů na dopravní situaci v ulicích Jungmannova a
Havlíčkova
seznámení se s problematikou územního plánu Města Č. Brod
další podněty k činnosti komise

Předseda komise Ing. Martínek přítomné přivítal, představil a uvedl, že se komise bude
zabývat stížností občanů Jungmannovy a Havlíčkovy ulice.
1/ Přednesení stížnosti občanů výše zmiňovaných ulic:
Občané zdůvodnili svůj požadavek na jednosměrný provoz – prašnost, hluk, otřesy, hustota
provozu, zápach a nemožnost parkovat automobily. Při nynějším provozu v ulicích nelze
větrat nemovitosti a v noci klidně spát z toho důvodu žádají komisi ŽP a odbor ŽPZ za
přímluvu k navrácení předchozího stavu.
Ing. Vodička, vedoucí OŽPZ byl vyzván předsedou komise k objasnění problematiky
z hlediska ochrany životního prostředí státní správy.
Vedoucí OŽPZ upozornil občany, že jediné co je v kompetenci jeho odboru je prašnost.
Ostatní výše zmiňované problémy má v kompetenci Krajská hygienická stanice a odkázal
přítomné na tento státní orgán ke konzultaci a uplatnění stížnosti.
Dále reagoval vedoucí odboru dopravy Ing. Pohůnek a uvedl:
- komunikace je stavěna pro obousměrný provoz
- byla zpracována studie a změřena intenzita a četnosti provozu v létě a po zprovoznění
ulice jako dvousměrné

-

posudkem bylo zjištěno, že ulice mají větší kapacitu, než je využita (podpořeno
dopravními a dalšími průzkumy)
- otevření ulice Jungmannova jako dvousměrné, bylo přijato z toho důvodu, aby bylo
odlechčeno ulicím v jiné části města, zejména Kollárově ulici, kde jsou vnášeny
stížnosti bezpečnost školních dětí ze strany rodičů
- zkušební provoz v ul. Jung. a Havl. je stanoven do konce března 2012
Všechny opatření byly provedeny zodpovědně a na základě zpracování dvou dopravních
studií.
Starosta města Bc. Jakub Nekolný zdůraznil nutnost řešení zatížení Kollárovy ulice
z důvodu hustého provozu, umístění škol a velkého pohybu dětí. Dále upozornil občany a
komisi, že bude věnována pozornost problematice komise pro dopravu.
Předseda komise objasnil přítomným kompetence komise ŽP, uvedl, že komise je
poradním orgánem rady města a vyzval členy k vyjádření.
Členové vyjádřili porozumění s problémy občanů ve výše uvedených ulicích a zároveň
sdělili, že doprava ve městě se musí řešit koncepčně tak, aby byla rozprostřena
rovnoměrně po celém městě.
Závěr:
Komise ŽP doporučuje Radě města:
- hledat cesty ke zlepšení dopravní situace, a zmenšení dopravní intenzity
v Jungmannově ulici koncepčně a to tak, aby doprava byla rovnoměrně rozprostřena
po celém městě. / z obousměrnění ulice Krále Jiřího a pod /
- uložit Městské policii zvýšit kontroly tonáží kamionů při průjezdu městem
- pověřit odbor dopravy jednat s majitelem komunikace/ Krajským úřadem,
dopravním inspektorátem v Kolíně/ o dalším snížení tonáží vozidel při průjezdu
městem, k tomu využít stížnost občanů a zpracované posudky hygienické služby
- vyhodnotit v rámci zpracování územního plánu navrhovaná řešení obchvatu
Českého Brodu směrem sever jih, zajistit zpracování studie řešení obchvatu a
jednat s Krajským úřadem o zařazení akce do plánu investic. Samozřejmě i
k tomuto jednání využít podporu občanů města.
2/ územní plán města Český Brod
Starosta města informoval o práci na územním plánu, vysvětlil časovou posloupnost
schválení územního plánu. Do ½ roku budou připraveny 2 varianty ÚP a 2 podvarianty
ÚP.
Veřejnost se bude moci vyjádřit k poslední formě zpracování ÚP. Celý proces bude
probíhat ještě cca 2 roky.
3/ různé
paní Mgr Bouchalová vnesla dotaz na kácení stromů ve městě
Ing. Vodička k uvedenému dotazu uvedl:
- za pokácené lípy na náměstí bude náhradní výsadba letos na podzim (z důvodu lepších
klimatických podmínek) podle projektu „rekonstrukce zeleně – náměstí“
- je zpracován pasport zeleně od akreditované firmy SAFETREES, kde je uvedeno
posouzení stromů z hlediska zdravotního a fyziologického stavu současně
s doporučením zásahů včetně kácení, tak aby byla zabezpečena provozní bezpečnost
dřevin

-

je prováděna průběžná kontrola stavu stromů, při podezření na závadný stav je
povolána certifikovaná arboristická firma k odbornému posouzení
- nově se bude pořizovat fotodokumentace vždy před skácením stromů
- lípa č. 9 byla skácena z důvodu vysychání kosterních větví, v pasportu zeleně bylo
uvedeno v roce 2007 sledování a doporučen bezpečnostní řez této lípy. Ani po zásahu
nebylo patrné zlepšení a v roce 2011 bylo doporučeno odborníky lípu skácet.
- vysvětlil důvody skácení líp v ul. Žižkova, kde lípy odumřely v důsledku špatně
odvedených výkopových prací při rekonstrukci trafostanice (poškozený kořenový
systém)
Závěr:
Komise ŽP doporučuje odboru ŽPZ domluvit se s odborem výstavby, sledovat
stavební činnosti, zejména výkopové práce v okolí veřejné zeleně všemi
zúčastněnými osobami a dozírat nad dodržováním podmínek vydaných ve vyjádření
OŽPZ uvedených ve stavebních povoleních. Prověřit možnost sankcionování
stavebníků dle stavebního zákona za nedodržování podmínek.

4/ k dotazu zda již odbor vydal stanovisko k vodní nádrži Tuchoraz
Ing. Helena Pijáková zdůvodnila potřebu generelu záplavových území z hlediska možnosti
klimatických změn, zejména sucha. Vyjádření odboru ŽPZ bude předloženo Radě města.
5/ informace k „Ukliďme Pošembeří“
Bc. Stuchl komisi informoval o konání výše uvedené akce od 23.03.2012 – 01.04.2012
(popř. do 08.04.2012). Hlavní koordinátor bude Bc. Stuchl, za Pošembeří pí. Šoupalová.
Dne 21.2.2012 proběhne úvodní schůzka lokálních koordinátorů. Do akce budou zapojeny
dobrovolníci, sobrovolní hasiči, rybářský svaz, myslivecká sdružení a další subjekty
s významnou členskou základnou.
Téma na příště:
- zaneřáděné silnice při výjezdu z polí, represe na zemědělce
- zóna bez kácení – Šembera
- cenné území – Kostelec n/Č. l. - Přehvozdí
Ukončeno: 20:30 h
Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Helena Pijáková
Ing. Vladimír Martínek

