Zápis z jednání komise životního prostředí (KŽP), konané dne
24.9.2013 v 18 hodin v místnosti odboru Životního prostředí
Městského úřadu Č.Brod.
Předseda:
Členové:

Ing. Vladimír Martínek
Bc. Jiří Stuchl - omluven
Ing. Štěpánka Dostálková
Mgr. Irena Fuchsová
Mgr. Bouchalová Zdena

Hosté:

Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 24.09.2013 v 18:10 hod. předsedou komise Ing.
Martínkem
Program jednání :
- Úvodní slovo
- Zhodnocení uplynulého období v dopadech na oblast životního prostředí města
Český Brod
- informace o stavu úprav před nádražím
- informace o plánu akcí v oblasti životního prostředí – zajistí Ing. Vodička, vedoucí
odboru ŽP
- další informace, náměty a podněty ke zlepšení životního prostředí
Předseda komise Ing. Martínek přítomné přivítal a předložil plánovaný
program.
1. Zhodnocení nádraží
Komisí ŽP bylo konstatováno, že se projekt díky OS Živé stromy za podpory komise
životního prostředí podařilo zachovat stávající stromy. Předseda komise ocenil
aktivní přístup členky komise Mgr Zdeny Bouchalové.
2/ Před budovou MěÚ Český Brod, budovou 56, není posekaný trávník. Je to
nedůstojné náměstí našeho města.
KŽP kritizovala současný stav před budovou MěÚ čp 56 a poštou, žádá starostu
města o zásah a vyřešení daného problému prostřednictvím technických služeb.
Pozn.: následující den bylo náměstí posekáno.

3/ Čistota města a okolí
Komise doporučuje věnovat pozornost i nadále čistotě veřejného prostranství.
Na příští zasedání KŽP za účasti ředitele Technických služeb se bude touto
problematikou podrobněji zabývat.
4/ oprava zdi a budovy v okolí nádraží
KŽP žádá vedení města o jednání s majiteli cukrovaru o opravě zdi a budovy v okolí
nádraží. Neomítnutá stěna dělá ostudu na nově rekonstruovaném nádraží a před
nádražím.
5/ Projekt „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně“
KŽP ocenila zásluhy Ing Vodičky na získání dotačního titulu za tímto účelem, bylo
konstatováno , že by úkol měl řešit priority města v ozelenění. Bylo přijato usnesení
KŽP , že se členové komise se seznámí s výše uvedeným projektem. Podklady
tohoto projektu budou zaslány předsedovi KŽP a ten je zašle členům komise
k posouzení. Projekt je v takovém časovém termínu, že jeho obsah už není moc
možné upravovat a měnit.

Úkoly:
1/ pro Ing. Martínka: pozvat p. Rákocy na další zasedání komise a zjistit, jak by
se mohli studenti svými nápady podílet na zlepšení našeho města.
2/ pro Bc. Jakuba Nekolného, starostu města: vyžádat podklady od referentů
našeho úřadu k povolení osázení růží na náměstí města Český Brod.
3/ pro KŽP: vytipovat nedůstojné lokality (plochy), které by byly vhodné
k zasypání štěrkem nebo osetím.

Předseda komise přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a komisi ukončil.

Ukončeno: 19:30 h

Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek

