Zápis z jednání komise ŽP
konaného 28. 3. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti radnice
Přítomni: Michaela Misterková, Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský, Jiří Stuchl, Jan Rákocy,
Filip Ulík - předseda, Rostislav Vodička - vedoucí odboru ŽPaZ,
Nepřítomni/omluveni: Katy Sasková, Zdena Bouchalová, Hana Sixtová, Olga Kadeřábková
–odbor ŽPaZ, Jakub Nekolný - starosta,Tomáš Klinecký - místostarosta

Zpětná vazba k bodům z minulého jednání
Parčík u LDN (bývalé porodnice)
Proběhla již poptávka k realizačním firmám…

Rybník Štolmíř, rákos, stížnost
Požadavku p. Lojdové na změnu projektu revitalizace rybníka ve ŠDtiolmíři nebylo vyhověno,
jeden se podle původního projektu.

Prostor kolem kapličky sv. Gotharda
Komise diskutovala potřebu úpravy prostor zeleně v okolí zrekonstruované kapličky sv. Gotharda.
Kromě výsadby dřevin a vybudování zastavení (lavičky/přístřešek) přímo v okolí kapličky komise
doporučuje radě města opravit a zprovoznit některé historické cesty v okolí.
Tyto body projednala na podnět p. Vodičky Rada města. Ze zápisu z jednání ovšem není
jasný u většiny bodů konkrétní výsledek (příslušná část zápisu je zkopírována níže).

Hřbitov?
Někteří členové komise se v před časem účastnili veřejného projednání úprav a rozšíření zeleně v
oblasti českobrodského hřbitova. Komise doporučuje radě města tento projekt posunout do
realizační fáze.
Tento bod Rada neprojednávala.

Výtah ze zápisu z jedná í rady města
24. Komise životního prostředí, doporučení projektů1) Informace o materiálu pro RM
(ZM)
Na jednáních komise životního prostředí jsou probírány různé aktivity a zápisy
obsahují doporučení radě města. Komise nemá zpětnou vazbu, jak je s jejími návrhy
naloženo a tudíž se stále vrací ke stejným záležitostem. Z toho důvodu komise
předkládá tento bod a žádá o zpětnou vazbu
Návrhy komise životního prostředí i některých projektů k realizaci:
I. Městský park - komise doporučuje zadat zpracování projektové dokumentace na
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obnovu a úpravu městského parku.
II. Parčík u LDN na rohu ulic Bedřicha Smetany a Žižkova - komise doporučuje co
nejdříve realizovat úpravy.
III. Okolí kapličky Sv. Gotharda - komise doporučuje navrhnout a zrealizovat
úpravy v okolí, a to včetně obnovy cest a pěšin v okolí a umístění mobiliáře.
IV. Místa pro volný pohyb psů - komise doporučuje tato místa řádně označit a o
jejich existenci dát vědět občanům např. v ČBZ.
V. Kuřáci u nádraží - komise doporučuje na okrajích nádraží instalovat odpadkové
koše na nedopalky.
VI. Projednávané územní studie - komise žádá, aby byla zahrnuta mezi připomínková
místa.
VII. Rybník Štolmíř - komise doporučuje zvážit možnosti některých dodatečných
úprav, které by omezily hlavní negativní vlivy popisované p. L..
VIII.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Odbor ŽPZ se s předloženým návrhe m ztotožňuje, pouze u bodu 7. upozorňuje na
platnou projektovou dokumentaci, která zohlednila připomínky a podmínky dotčených
orgánů - návrh na likvidaci, či přesunutí rákosin nepodporuje.
U bodu 1. podporuje snahu komise využít akce FENEG 12.5.2018 a uspořádat
moderovanou diskusi s veřejností na téma dalšího směřování úprav a využití parku.
Výsledky ankety by sloužily jako jeden z podkladů pro zadání architektonické
soutěže.
Bod 2. lze realizovat pouze částečně, a to práce na odstranění části plotu podél
ul. Bedřicha Smetany a zahradnické úpravy. Úpravu plotu navržená v dokumentaci k
rekonstrukci ulice Žižkova je možné provést dodatečně, a to bez poškození
navržených výsadeb, které jsou situovány v dostatečné vzdálenosti od plotu.
Bod 4. zajistí městské lesy a odbor ŽPZ.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Ad 1. Nejsou známy náklady na architektonickou studii.
Ad 2. Předpokládané náklady jsou 1,2 mil. Kč Notes Link
Ad 3. Neexistuje projektová dokumentace, nejsou známy náklady.
Ad 4. Do 5 000,- Kč
Ad 5. Do 15 000,- Kč.
Ad 6. Bez požadavků na rozpočet.
Ad 7. Neexistuje projektová dokumentace změn, nejsou známy náklady.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
Navržená opatření vycházejí ze SP a odpovídají bodům uvedeným v části Vzhled
města.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
V případě realizace musí být akceptována platná směrnice.
6) Vypořádání s připomínkami
Technické služby Český Brod:
bod 1 Městský park- souhlas s provedením ankety a zvláště setkání s občany na
místě, vzpomeňme na akci Škvárovna dodnes tam mám připomínky k některým umístěným
prvkům a pokáceným stromům. Vypořádání s připomínkou Vodička: Připomínka
nerelevantní, proběhla tři plánovací setkání s veřejností. Zároveň prosím o
sdělení konkrétních připomínek. Minimálně svolat setkání na místo. Je zde potřeba
po druhém dětském hřišti v místě starého, ale funkčního kolotoče, park si občané
oblíbili, problém je nízká pochůzková činnost MP a výskyt bezdomovců. Kritika na
přírodní mostek přes Šemberu. Požadavek ze strany TS prvky, které se zde budou
případně umísťovat, lavičky, koše-antivandal
bod2 Parčík u LDN- úzká spolupráce s TS (p. Marková + J. Sál- dostupnost
mechanizace při údržbě, prvky antivandal, případné záhony- použití tkaniny proti
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plevelům, oplocení - plot bych ponechal, nevytvářet zákoutí pro feťáky, atd.
přírodní záchodky Vodička: Projekt je k dispozici v LN, je třeba připomínkování
věnovat náležitou pozornost a dát konkrétní návrhy.,
bod 3 Okolí kapličky- co jej dříve realizovat umístění sloupu s fotopastí s
pravidelnou obsluhou MP, lavičky-antivandal
bod 4místa pro volné pobíhání psů- označit místa společně s cedulemi sbírání
exkrementů- např. Pivovarský rybník - všude exkrementy, lidi si spojují místo s
pobíháním psů, že tam nemusí sbírat exkrementy, vzorové cedule- je to velký
problém, dále v parku, kde není volný pohyb, nikdo tuto situaci nekontroluje,
Vodička: Prosím o konkrétní návrh textu na infotabuli.
bod5 kuřáci u nádraží- u parkoviště P+ R vedle nádraží tento koš je a situaci
stejně neřeší, jeto o lidech, koše, které jsou u nádraží, jsou náchylné na údržbu,
již jsme vyměňovali kovové vložky do těchto košů a vydržely velmi krátkou dobu,
navíc se musí častěji natírat, vhodnost koše s námi nikdo nekonzultoval, určitě
zvážit kvalitu košů Požadavkem komise je umístit koš hlavně u vstupu do podchodu
od Klučovské.
Mgr. Klinecký informoval, že komise chce 12. 5. udělat veřejné projednání diskuzi s občany o tom, jak by podle nich měl městský park vypadat.
Bc. Nekolný uvedl, že akci již připravuje paní Ištvániková, bylo by vhodné spojit
akci města s akcí komise životního prostředí v jeden projekt.
Mgr. Klinecký dále prošel jednotlivé body, které projednala komise životního
prostředí.

Městský park
Diskuse s občany a sbírání námětů prostřednictvím ankety proběhlo na akci FENEG přímo v
parku. Aktualizace po veřejné diskusi o parku na akci FENEG. Zájem návštěvníků byl patrný. Bylo
vyplněno 67 anket které zpracovává a vyhodnocuje p. Kejhová, která byla, jako odbornice na akci
pozvána. Anketa bude později k dispozici i na webu města a by se mohli k tématu vyjádřit i
občané, kteří na festivalu FENEG nebyli.

Příští termín jednání komise
středa 20. 6. 2018 v 18:00 v zasedací místnosti radnice
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