Zápis z jednání komise ŽP
Které se konalo dne 25.11.2015 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně
Přítomni:
Ing. Filip Ulík (předseda), Ladislav Velehradský, Zdena Bouchalová, Ján Rákocy,
Michaela Misterková, Hana Sixtová, Olga Kadeřabková (zapisovatelka), Ing. Rostislav
Vodička - vedoucí odboru ŽPZ (host), Bc. Jakub Nekolný – starosta města Český Brod (host),
Mgr. Tomáš Klinecký – místostarosta města Český Brod (host)

Omluveni:
Ing. Vladimír Martínek, Katy Sasková, Jiří Stuchl

Program:
•
•
•

Strategický plán města – aktualizace oblasti ŽP– Priority rozvoje města 2016/17
Podněty členů komise
Projekt „Tady se staráme sami“

Strategický plán – aktualizace priorit 2016-17
Komise doporučuje radě ponechat ve strategickém plánu nerealizované oblasti/priority
z předchozího období 2014-15. Zejména se zaměřit na tyto body:
Vytvořit koncepci ochrany ŽP.
Navíc je zde možnost zažádat o dotaci z ES na vytvoření této koncepce.
V rámci koncepce i jako vlastí priority dále komise navrhuje zpracovat plán obnovy
městského parku. Park byl založen ve 20-30tých letech minulého století a bude vyžadovat
koncepční obnovu.
Komise dále podporuje prioritu z dřívějšího období – zřízení funkce městského architekta.
I přes dosavadní neúspěchy v jednání s majiteli pozemků komise doporučuje dále
pokračovat ve snaze o nesilniční propojení města s okolní přírodou a sousedními obcemi
(Zahrady, Tismice, Přistoupim) = cyklostezky, bezpečné cesty pro pěší.
Komise dále doporučuje městu přípravu na nový výběr provozovatele vodovodu a
kanalizace se seriózním vyhodnocením možnosti vlastního provozování této sítě. Za
prioritu také považuje zlepšení kvality zdrojů pitné vody pro město.
Komise doporučuje zařadit do priorit také přípravu města na chystaný konec ukládání
odpadů na skládkách. Komunální odpad bude potřeba vozit pravděpodobně do nějakého
provozu na energetické využití odpadu (=spalovny).

Podněty členů komise
Solární elektrárna Liblice – chemické likvidace porostů
Pan Vodička podá výzvu ke kontrole na inspekci ŽP.

Průmyslové podniky ve města – škodliviny, hluk…
Komise se zajímala o vliv průmyslových podniků na životní prostředí. Jako sporné se (i přes
pozitivní výsledek kontroly se jeví hluk a spad ze ZZN, není známo, jaké parametry splňuje
ISOVER. Komise se bude tématu věnovat příště.

Tady se staráme sami
Ve zbylém čase komise znovu otevřela iniciativu, kdy by občané mohli označit obecní
pozemek před svým domem (chodník, pás zeleně) značkou a tím by převzali zodpovědnost
za údržbu tohoto prostoru. Městu by pak zbylo vice prostředků na údržbu veřejných
prostranství a prostor před domy, kde žijí lidé, kteří se postarat nemohou (senioři) nebo
nechtějí. Komise stále podporuje vznik tohoto programu, pro nedostatek času, se tento
program prodiskutuje příště.
Ukončeno cca 20:25
Zapsali: Olga Kadeřábková & Filip Ulík
Příští jednání komise: 6.1.201, opět v zasedací místnosti radnice

