Zápis z jednání komise životního prostředí, konané dne 29.11.2012
v zasedací místnosti MěÚ Český Brod
Předseda:
Členové:

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

Hosté:

Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
PhDr. Vladimír Mrvík, Ph.D., předseda komise památkové péče
Ing. Miroslav Kruliš , ředitel Technických služeb
Ing.Aleš Kašpar, tajemník městského úřadu

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 29.11.2012 v 18:00 hod. předsedou komise Ing. Martínkem
Program jednání :
1. Seznámení se navrženou studií úprav sportovního areálu
přednese paní Iveta Librová, tělovýchovná jednota
2. Návrh na úpravy zeleně na náměstí Arnošta z Pardubic kolem sousoší
návrh přednese předseda památkové komise pan Mgr Vladimír Mrvík
3. Informace o třídění odpadů, stav a výhled, černé skládky, čistota města
přednese ředitel technických služeb pan Ing Miroslav Kruliš
4. Informace o problematice životního prostředí a projektu veřejné zeleně v městě Český Brod
přednese vedoucí odboru Ing Rostislav Vodička
5. Různé
Předseda komise Ing. Martínek přítomné přivítal a předložil plánovaný program a
současně doporučil s ohledem na protesty veřejnosti zařazení bodu kácení kaštanů a
javoru před nádražím v souvislosti s rekonstrukcí prostoru na místo bodu č. 1
programu.
1. Úprava dřevin na místním náměstí
M gr. Mrvík představil plán práce komise památkové péče pro rok 2013, ze kterého
vyplynul požadavek na základní úpravu vzrostlých dřevin (viz návrh do rady), tak aby
vyniklo sousoší a okolní zajímavé historicky fasády. Po obsáhlé diskusi byl doporučen
závěr.
Závěr: Komise ŽP souhlasí s úpravou tisu na náměstí Arnošta z Pardubic, pokácení
přerostlých tují a domluví si termín, kdy se zainteresovaní sejdou na náměstí a
posoudí se úpravy tamaryšků.
Další výsadba nebo úpravy náměstí s ohledem na termín rekonstrukce náměstí by se
měly řešit koncepčně a to tak, aby bylo navázáno na další lokality celého Českého
Brodu.

2/ Záchrana kaštanů před nádražím
Problém vzrostlých kaštanů a jasanu, jejich kácení se stal předmětem zájmu široké
veřejnosti a místních akčních skupin ochránců stromů a ochrany životního prostředí. Byla
svolána schůzka zainteresovaných v neděli 25.11. na místní faře. Z vedení Mě.Úřadu se
účastnil pan Ing Kašpar, tajemník úřadu. K problému byla uskutečněna diskuse, ze které
vyšla výzva k občanům za záchranu stromů. Pan tajemník na jednání přislíbil, že projedná
záležitost ve vedení města, a pokusí se pozastavit rozhodnutí o kácení stromů a domluví se
další postup.
Na jednání komise ŽP Ing. Vodička , vedoucí odboru, k dané problematice uvedl, že při
vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikací před nádražím na stromy
pozapomněli, a nově bude vypracován znalecký posudek, který bude sloužit jako podklad
pro vydání rozhodnutí. Do té doby se rozhodnutí o kácení vydávat nebude.
K problematice byla vedena obsáhlá diskuse i za účasti starosty města..
Starosta města pan Bc Nekolný uvedl, že pokud stromy půjdou zachránit, město tak učiní.
Závěr: Komise ŽP jednohlasně nesouhlasí s kácením stromů, žádá ochranou
kaštanů a jasan před nádražím a doporučuje posoudit zdravotní stav stromů a
navržený projekt rekonstrukce a technologii výstavby s cílem stromy zachránit.
3/ Odpady v našem městě
Ing. Kruliš komisi informoval o svozu směsného odpadu a bioodpadu, kdy bioodpad je
výhodně svážen do kompostárny v Radimi. Město Český Brod zaujímá jedno z předních míst
v kraji a v i České republice. Nyní je v řešení stanovení ceny pro občany pro rok 2013.
Komise byla dále informována o umístění a současně vyhodnocení fotopastí umístěných mezi
kontejnery.
Komise vzala informaci na vědomí, činnost TS podporuje a bude podporovat.
4. Různé
- předsedou komise byla vnesena žádost občanů z Liblic ulice K Vysílačům na Technické
služby posoudit havárii ve stavu odkanalizování domků
- předseda komise v návaznosti na usnesení komise k ochraně žab v prostoru Zahrad ,
informoval o jednání s vedoucím odboru dopravy ve věci umístění dodatkové tabulky
s nápisem „ Pozor žáby „ do Zahrad.

Předseda komise přítomným poděkoval za účast a komisi ukončil.
Ukončeno: 19:45 h
Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek

