Zápis z jednání komise životního prostředí, konané dne 04.10.2012 v
místnosti přednáškového centra fary Římskokatolické církve,
náměstí Husovo 78, Český Brod
Předseda:
Členové:

Ing. Vladimír Martínek
Bc. Jiří Stuchl – nepřítomen
Ing. Štěpánka Dostálková - omluvena
RNDr. Matúš Kocian Ph.D.
M gr. Irena Fuchsová - omluvena
M gr. Zdena Bouchalová

Hosté:

Ing. Arch. Landkammer Dominik

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 04.10.2012 v 18:15 hod. předsedou komise Ing. Martínkem
-

Úvodní slovo
seznámení se s problematikou projektu rekonstrukce náměstí Husova a
Arnošta z Pardubic II a III etapa
seznámení s problematikou projektů přednese zástupce odboru rozvoje, Ing.
Arch. Landkammer Dominik
hodnocení bodů usnesení a podněty k činnosti komise ,jako čistota silnic,
černé skládky, třídění odpadů a stav zelených ploch apod,
a další podněty

Předseda komise přivítal všechny přítomné na dnešním jednání, poděkoval za účast a omluvil
členy, kteří se nedostavili.
1/
rekonstrukce náměstí, II. a III. etapa
Ing. Arch. Landkammer Dominik komisi seznámil se zpracovaným projektem „rekonstrukce
náměstí“ z roku 2008 a to s II. a III. etapou rekonstrukce.
Závěr komise:
Komise doporučuje radě MěÚ Český Brod :
V prostoru sousoší sv. rodiny komise doporučuje zvážit ponechání stromů, zasazení květin,
vysazení lip a doplnění květinové výzdoby.
Kašna není vhodně situovaná (dvě strany komunikace, nemožnost posedět v její blízkosti),
proto komise doporučuje kašnu s posezením přemístit do prostoru parku před kostel a zvonici.
Na celé ploše náměstí doporučujeme květinovou výzdobu a za odstraněné lípy nahrazení
lípami novými - vzrostlými.
Komise velmi vítá vytvoření obytné zóny z celého prostoru náměstí.
Komise poděkovala panu Ing. Arch. Landkammerovi za přednesení výše uvedeného projektu.
2.Ostatní body nebyly předmětem jednání a byly přesunuty na příští jednání komise .
3.Byly vzpomenuty body jednání, kterým by měla být věnována pozornost příště :
- úprava stezky Jedličky Brodského
- jak je to s projektem výsadbou růží na náměstí
- řešení černých skládek a informace o třídění odpadu
- úprava průjezdu obcí Zahrady v důsledku ochrany žab

Ukončeno: 19:30 h
Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek

