Zápis z jednání komise životního prostředí, konané dne 10.04.2013 v
místnosti učebny IT města Český Brod
Předseda:
Členové:

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

Hosté:

Bc Jakub Nekolný – starosta města
Ing. Miroslav Kruiš – ředitel TS
Ing. Rostislav Vodička – vedoucí OŽPZ
Ing. Rákocy -

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 10.04.2013 v 18:05 hod. předsedou komise Ing. Martínkem
- Úvodní slovo a seznámení s programem jednání komise – předseda
1. seznámení se se situací úklidu města a okolí po zimě a likvidace černých skládek –
přizván ředitel technických služeb Č. Brod Ing. Kruliš
2. Řešení úpravy komunikace v souvislosti s nekácením stromů - Přednádraží
4. Seznámení se s problematikou projektu ozelenění ke zlepšení životního prostředí
města Český Brod - seznámí komisi Ing. Vodička
3. Seznámení se návrhem na architektonickou úpravu okolí pomníku Svaté Rodiny s
problematikou Studie úpravy náměstí Český Brod
- k problematice vystoupí vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Č.
Brod Ing. Vodička
5. hodnocení bodů usnesení a podněty k činnosti komise ,jako čistota silnic, výmoly,
černé skládky, třídění odpadů a pod
a další podněty
Předseda komise přivítal všechny přítomné na dnešním jednání, poděkoval za účast.
Ad 1/ Ing. Kruliš komisi informoval o činnostech technických služeb:
- získání dotace v rámci zlepšení stavu nakládání s odpady (nový kontejnerový
vůz + velkoobjemové kontejnery)
- přihlášení do grantu o zastřešení sběrného dvora v TS
- zabezpečení kontejnerových míst – popelnice na odpad Na Cihelně, 28.října,
Rokycanova 1289 (domovní schůze)
- likvidace černých skládek průběžným způsobem (koordinace akce Ukliďme si
Pošembeří)
- blokové čištění města od 15.04.2013 po zimě, probíhá čištění kanálových
vpustí
- koordinace se SÚS včetně sběru odpadků (Č.Brod-Nová Ves II)
- oprava výtluků místních komunikací
- přechod na nový styl sběru skla – jednání se vozovou firmou
- zintenzivnění činnosti svozu šatstva (4. místo v ČR – Ostrava, Opava, Dobříš)
- zkvalitňování činnosti při svozu plastů, papíru, tetrapaků – spokojenost
Relimex, CUIR
- přípraveno na odevzdání části DEPO – firmě Jatky
Vše vede k jarnímu úklidu města, bude probíhat již III. ročník akce Ukliďme si
Pošembeří, kde se opět zapojí ZŠ, OS, TS, atd..

Paní Mgr Fuchsová požádala ředitele TS o pomoc při řešení svízelné situace s tříděním
odpadů v bytových jednotkách Na Cihelně.
Ad 2/ Řešení úpravy komunikace před nádražím v souvislosti s nekácením stromů
Starosta města seznámil komisi s pokračováním prací na přednádraží v Českém Brodě a
nastínil, jak se bude dále pokračovat.
Závěr komise: Město navrhne s dodavatelem a investorem řešení, jak upravit okolí
zíďky a vzrostlého stromu. Na příští kontrolní den bude komise ŽP přizvána (kontrolní
den probíhá každý čtvrtek dopoledne). Zítra, tj. 11.04.2013 bude Ing. Vodička
požadovat zakrytí odkrytých kořenů a konzultaci s arboristou.
Ad 3/ Ing. Rákocy komisi seznámil s nabídkou k osázení pomníku růžemi. Po diskusi
bylo dohodnuto , že se Ing. Rákocy seznámí se stávající projektovou dokumentací,
úpravou náměstí a posoudí zahradnicko architektonické úpravy. O návrhu bude
komisi informovat. Dále Ing Rákocy informoval, že by bylo možné zpracovat zadání
zahradnicko architektonických úprav náměstí a dalších úseků města Český Brod a pro
diplomové práce studentů Lednické fakulty zahradní architektury. Detaily spolupráce
projedná Ing Rákocy se starostou města.
Ad 4/ ing. Vodička komisi představil projekt „Zlepšení mikroklimatických podmínek a
revitalizace zeleně města Český Brod“ Jedná se o výsevy, výsadby a péči o stávající
dřeviny v Českém Brodě a jeho okolí.
Ad 5/ Předseda komise Ing. Martínek komisi informoval o úspěchu celé komise a to
označení regionu žab na sinici do Zahrad, kde budou instalovány 2 cedule s informující
tabulkou. (cca 5000,- Kč)

Ukončeno: 19:30 h

Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek

