Záznam z jednání komise životního prostředí , konané dne 6.2.2013
v kanceláři Odboru životního prostředí a zemědělství
Předseda: Ing. Vladimír Martínek
Členové: Bc. Jiří Stuchl – neúčastnil se
Ing. Štěpánka Dostálková
RNDr. Matúš Kocian Ph.D. - omluven
Mgr. Irena Fuchsová
Mgr. Bouchalová Zdena

Hosté:

Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
PhDr. Vladimír Mrvík, Ph.D., předseda komise památkové péče
Mgr Pavel Janík, místostarosta
pan Kejha, specialista arborista

Účastníci komise se sešli v kanceláři vedoucího odboru ŽPaZ a jednání bylo
zahájeno předsedou komise Ing. Vladimírem Martínkem v 16 hodin.
1. Program jednání :
2. Předseda komise uvedl problémové okruhy, kterými se jednání komise
bude zabývat:
1. Provede místní šetření na náměstí Arnošta z Pardubic, jehož cílem je
posoudit a navrhnout úpravy dřevin kolem pomníku Svaté Rodiny a na
dalších místech na náměstí
2. Vyslechnout a posoudit poslední stav příprav, úprav před nádražím
s ohledem na ochranu vzrostlých stromů
3. Další informace, náměty a podněty ke zlepšení životního prostředí
1.

-

Komise a její členové v součinnosti s předsedou komise památkové
péče PhDr. Vladimírem Mrvíkem, Ph.D. posoudili za odborné
pomoci pana Kejhy, arboristy, stav jednotlivých stromů na náměstí
a doporučují radě města Český Brod :
Oba vzrostlé tamaryšky zmladit tak, aby vynikl pomník Svaté Rodiny
Vzrostlou rozeklanou tuji před č.p. 47 doporučujeme odstranit, aby
vynikla v pozadí fasáda domu
Tis blíže k Poště upravit větve tak, aby nebránil průjezdu větších
automobilů,
Tis blíže k domu radnice ponechat bez úprav.
Na domě radnice je umístěna kamera, jejímuž výhledu brání tis.
Doporučujeme s ohledem na bezpečnost v Českém Brodě rozšířit
kamerový systém o jednu kameru, která by byla umístěna na domě

č.p. 1 a monitorovala prostor před poštou a kulturním střediskem a
v dalším prostoru.
Prostor před kulturním střediskem - zde jsou vzrostlé stromy, lípy,
které jsou odborem životního prostředí monitorovány z hlediska
bezpečnosti. U těchto stromů komise doporučuje pravidelné sledování
a popřípadě nezbytné zásahy.
Prostor vedle kostela a věží / zvonicí /. Zde se nachází odpočinkový
prostor s vysázenými tújemi, které vyžadují drobné a časté úpravy
vedoucí k omlazení tújí.
Další stromy nebyly předmětem posouzení, neboť se jedná o stromy
situované vedle kostela v majetku Katolické církve. Rovněž i tyto
stromy vyžadují posouzení z hlediska bezpečnosti a drobné úpravy
spočívající v ořezání starých suchých větví – zodpovídá vlastník.
2.

Ing. Vodička podal komisi informaci o posledním stavu řešení
změn úprav v prostoru rekonstrukce před nádražím. V důsledku
ochrany vzrostlých stromů byl upraven projekt chodníku / chodník
rozšířen a vytvořen nový prostor pro ochranu kaštanů /.
Změny byly projednány s projektantem a dodavatelem stavby.
U čtvrtého kaštanu, nejblíže ke kinu, na základě posudku byla
provedena sonda k odkrytí kořenového systému, a to z důvodu jeho
posouzení. Rozhodnutí o záchraně tohoto kaštanu a návrh řešení úprav
bude proveden urychleně – na základě vyjádření pana Hory.
Pozn.: strom bude na základě vyjádření pana Hory vykácen –
rozhodnutí o povolení pokácení jediného stromu je vydáno 13.02.2013
Místostarosta Mgr. Janík, upozornil, že je zapotřebí rozhodnout o
stromu a návrhu řešení v čase co nejkratším, neboť na tom závisí
termín zahájení stavebních prací a čerpání dotačního titulu.
Paní Mgr Bouchalová a PhDr Mrvík navrhují do doby rekonstrukce
náměstí a v souvislosti s úpravami dřevin , osázet okolo sousoší Svaté
Rodiny růžemi. Společně s ostatními členy komise zorganizují sbírku
v kavárně Madona . Zabezpečí zpracování návrhu řešení, který by se
projednal s městskou správou. Předmětem projednání by byl návrh
řešení, péče o růže apod.

3.

Různé
Předseda Komise žádá o stanovení konečného termínu úprav stezky
Jedličky Brodského, kolem Šembery.
RNDr Matúš Kocian PhD, informoval písemně komisi, že pro
zaneprázdnění členství v komisi končí.

Jednání komise bylo u Nádraží v 17,30 ukončeno.
Zapsal: Ing. Vladimír Martínek

