Zápis z jednání komise životního prostředí (KŽP), konané dne
20.11.2013 v 18 hodin v zasedací místnosti technických služeb.
Předseda:
Členové:

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

Hosté:

Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 20.11.2013 v 18:00 hod. předsedou komise Ing.
Martínkem
Program jednání :
-

Úvodní slovo a hodnocení uplynulého období v dopadech do životního
prostředí – Ing Martínek

-

Informace o postupu prací u zakázky ke zlepšení životního prostředí
v Českém Brodě, zajistí Ing Vodička, ved. Oddělení

-

Informace o zajištění čistoty města, léto, zima technickými službami Český
Brod, zajistí Ing Kruliš, ředitel T.S. Český Brod

-

Informace o vytipování lokalit, pro zlepšení ž.p. v Českém Brodě , jako zadání
pro diplomové práce Mendelovy University Brno Ing Martínek

-

Další informace, náměty a podněty ke zlepšení ž.p. v Českém Brodě

Předseda komise Ing. Martínek přítomné přivítal, poděkoval za pozvání na půdu
technických služeb a předložil plánovaný program.
1. Nečinění v žádosti o vysázení růží.
Vzhledem k tomu, že komise ŽP není spokojena s výkonem prací referenta odboru
rozvoje, žádá o přidělení dané žádosti jinému úředníkovi.
Úkol: Starosta města přislíbil konzultaci s panem Kostkanem (odbor rozvoje)
2/ Vysázení růží okolo pomníku.
KŽP žádá o projednání záměru vysázet růže kolem pomníku Svaté trojice a
doporučuje Radě.
Úkol: Ing. Martínek předloží nákres a projedná se starostou města, bude přílohou
zápisu

3/ Projekt „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně“
Vedoucí odboru ŽPZ, Ing. Rostislav Vodička komisi seznámil s výše uvedeným
projektem a následným harmonogramem vykonávaných prací.
Uvedl, že nové výsadby do konce tohoto roku probíhat nebudou, bezpečnostní řezy
a kácení stávajících stromů ano a to od 11/2013 / projekt je k dispozici na internetu /
4/ Technické služby 2009-2013
Ředitel Technických služeb Ing. Miroslav Kruliš komisi prezentoval vývoj TS od roku
2009-2013 např. obměnou techniky, nákupu nových strojů, přípravou na povodně,
zaměstnanci TS, využití VPP, sekání travnatých ploch,… a plánování roku 2014..
Budování a vybavení TS mechanizací společně městem bylo přítomnými oceněno.
Oceněn byl i přístup TS v oblasti třídění a svozu odpadů, likvidace černých skládek.
Předmětem diskuse byla otázka péče o udržování zelených ploch a personálního
vybavení TS a péče tyto zelené plochy. Dva pracovníci určené k péči o zelené plochy
s ohledem na stav péče o zeleň nedostatečná. Komise posouzením současného
stavu doporučuje řediteli a radě města zvýšit podporu v této oblasti.
5/ Pasport zeleně
KŽP žádá využít pro posílení péče o zelené plochy informací v pasportu zeleně
města, který se tvoří odborem ŽP a TS. Doporučuje zvýšit četnost sekání travnatých
ploch, kterou zajišťují TS a odborem ŽP.
6/ Koncepce cyklostezek v městě Č. Brod
Komise byla požádána městem o stanovisko ke koncepci cyklostezek. Komise
souhlasí se zapojením města Č. Brod, do koncepce budování cyklostezek.
Vedle toho doporučuje podpořit stavbu obchvatu města Český Brod jih, sever.
Vybudování obchvatu odkloní motorovou dopravu z města a tím vytvoří lepší
podmínky pro cyklodopravu.
7/ Komise žádá o projektovou přípravu odbahnění rybníka ve Štolmíři.
Ing. Vodička komisi sděluje, že projekt je v současné době zpracováván.
8/ Společně komise ŽP a Ing. Vodička vytipovali lokality na osetí a osázení
pozemků – k vylepšení nepěkných míst v našem okolí. Jednotlivé lokality byly
předány fakultě Architektury Mendelovy University Brno, jako náměty na
diplomové práce. Jedná se o následující pozemky a místa :
- Sídliště Český Brod dořešit parkování a zeleně
- Městský park a pivovarský rybník
- Štolmíř náves
- Liblice část ve Staré vsi
- Úprava Náměstí Arnošta z Pardubic
- Vybudování lávky přes říčku Šemberu
- Areál TJ Slavoj Kutilka
- Hálová zahrada
- Návrh parčíčku před prostorem sběrny odpadových surovin, Klučovská
a Ruská ulice

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

Ukončeno: 20:30 h

Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing Vladimír Martínek

