Zápis z jednání komise životního prostředí (KŽP), konané dne
05.03.2014 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 - omluvena

Hosté:

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Zasedání bylo zahájeno 05.03.2014 v 18:00 hod. předsedou komise Ing.
Martínkem
Program jednání :
-

Úvodní slovo předseda komise
informace o postupu prací u zakázky zlepšení mikroklimatických
podmínek životního prostředí v Českém Brodě zajistí Ing. Vodička,
vedoucí odboru ŽP
informace o zpracování koncepce ochrany životního prostředí v městě
Český Brod, dtto
informace o zajištění čistoty města, zima, příprava na jaro, černých
skládek, technickými službami Český Brod. Zajistí Ing. Kruliš, ředitel
Technických služeb Český Brod
informace o vytipování lokalit, pro zlepšení životního prostředí
v Českém Brodě, zadání pro diplomové práce Masarykova Universita
Brno
další informace, náměty a podněty ke zlepšení životního
prostředí

Předseda komise Ing. Martínek přítomné přivítal, poděkoval za pozvání na půdu
technických služeb a předložil plánovaný program.
1. Lípy u Reprografie.
Komise ŽP upozorňuje na výkopové práce v okolí lip a žádá OŽPZ o dohled při
pokládání kabelů z důvodu zachování stromů. Zároveň požaduje zachovat původní
stav stromů (zeleně) v ulici Žižkova.
2/ Informace k veřejnému projednání konané dne 10.02.2014.
Předseda komise Ing. Martínek přítomné informoval o konání a výstupu tohoto
projednávání.
3/ Informace k projednání územního plánu Český Brod

Předseda komise Ing. Martínek přítomné informoval o konání a výstupu tohoto
projednávání.
4/ Informace Technických služeb
Ředitel Technických služeb Ing. Miroslav Kruliš komisi seznámil s právě probíhajícími
pracemi např. úprava povrchu stezky Jedličky Brodského, oprava výtluků, likvidace
černých skládek, vyřezávání zarostlých ploch, a následnou přípravou na jarní období.
5/ Pasport zeleně
KŽP žádá o nahlédnutí do pasportu zeleně dle rozdělení podle četností sekání
travnatých ploch.
Pozn.: Splněno – viz příloha
6/ Zadání pro diplomové práce Masarykovy Univerzity Brno
V současné době je zadání výše uvedených prací neúspěšné.
7/ Na příští poradu KŽP bude přizván zástupce MěÚ ohledně informací kolem
řešení výsadby růží a úprav náměstí kolem sochy Svaté trojice.
Předseda komise přítomným poděkoval za účast a komisi ukončil.

Ukončeno: 18:45 h
Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek

