Zápis z jednání komise ŽP
konaného 3. 5. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti vedle obřadní síně
Přítomni: Zdena Bouchalová, Michaela Misterková, Hana Sixtová, Filip Ulík - předseda, Jakub
Nekolný - starosta, Tomáš Klinecký - místostarosta, Olga Kadeřábková –odbor ŽPaZ, Mgr. Hana
Dočkalová - vedoucí odboru rozvoje, Václav Hovorka, Ondřej Pokorný, Petr Vašek - všichni z 1.
SčV, a.s., MVDr. Jaroslav Talacko
Nepřítomni:  Jan Rákocy, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský, Katy Sasková, Jiří Stuchl,
Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPaZ

Zásobování vodou, kvalita vody
Zástupci 1. SčV seznámili členy komise s otázkami souvisejícími se zásobováním pitnou vodou ve
městě...

Zdroje vody
Kapacita zdrojů vody odpovídá dnešním potřebám, ovšem není připravena na větší rozvoj města.
Systém disponuje vlastními zdroji (Zahrady, Štolmíř) a připojenými zdroji jiných majitelů (Kounice,
Vrátkov). Výpadky nebo zvýšenou spotřebu je možné pokrýt odběrem od VaK Nymburk, ale
cenově výhodnější jsou samozřejmě vlastní zdroje.

Kvalita vody, úprava
Kvalita je dobrá. Voda z obou hlavních zdrojů je dezinfikována (chlorování), je z ní odstraněn
radon a CO2, a je použita látka, která „maskuje“ její tvrdost (neměl by se tolik usazovat vodní
kámen). U zdroje Štolmíř dochází k přidávání vody ze zdroje Kounice ( VaK Nymburk), aby byla
splněna zpřísněná norma na obsah dusičnanů a zejména uranu.

Ochrana vodních zdrojů
Ochrana vyplývá ze zákona a definuje způsob hospodaření na zemědělské půdě v ochranných
pásmech. Kontrolní činnost zde provádí ústřední zemědělský kontrolní orgán. Navíc komise
doporučuje radě města, aby byla ve spolupráci s provozovatelem služeb, ochranná pásma
řádně označena, a to i na polních příjezdových cestách, nejen na odbočce z hlavní silnice.

Distribuce pitné vody
Komise byla informována o tom, že disitribuční systém nutně potřebuje investice do zžíézení druhé
komory vodojemu (Štolmíř) a do nových vrtů a vedení vody ze Zahrad. Oba projekty se připravují a
hledá se řešení financování prostřednictvím dotací. Z vlastního rozpočtu města je takové investice
těžko realizovatelná.

Spotřeba vody
Obyvatelé Českého Brodu spotřebovávají vodu zhruba podle celostátního průměru. Omezení, jako
je např, zákaz napouštění bazénů nebo zákaz zalévání se obvykle nemusí vyhlašovat.
Regulátorem spotřeby je cena vodného.
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Dešťová voda – zasakování a odvod
Nově kolaudované stavby již musí mít vyřešený systém zasakování dešťové vody na pozemku
Stejně tak se budují řešení pro odvod dešťové vody v rámci nových investic městské – například
při rekonstrukce Žižkovy ulice se bude dešťová voda odvádět paralelním vedením do Šembery

Neodborné „ošetření“ stromů v nemocniční zahradě
U bývalého nohejbalového hřiště, na pozemku HZS došlo k neodbornému zásahu a tím prakticky k
likvidaci čtyř lip. Je podezření, že byly porušeny příslušné předpisy, protože na zásah nebylo
vydáno povolení a ani se nejednalo o havarijní zásah. Podle všeho zásah provedl majitel
pozemku. Komise apeluje na orgán státní správy (odbor ŽP městského úřadu), aby celou
věc prošetřil a vyvodil důsledky podle zákona.

Regulace populace holubů – humánní řešení
Pan Dr. Talacko informoval komisi o svém odborném pohledu na dříve zvolenou metodu regulace
(odstřel) z hlediska „animal welfare“. Komise vyzývá Radu města, aby se nalezením alternativy
odstřelu začala vážně a odpovědně zabývat. Jako nejsprávnější se jeví vytvoření jednoho nebo
několika míst, kde by holubi hnízdili s tím, že by se do těchto míst přesunuli z míst, kde páchají
škody na majetku. To vše za spolupráce s odborníky, kteří mají s takovou činností
zkušenosti. Pak by se mohla jejich populace regulovat humánním způsobem přímo v těchto
místech. Jako jedno z takových míst by mohlo sloužit podkroví sila v areálu ZZN, Pokud bude
městem tento areál odkoupen.
Příští termín jednání komise
středa 28. 6. v 18:00 v zasedací místnosti radnice
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