Město Český Brod
Komise životního prostředí
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis z jednání komise životního prostředí konané dne 6.3.2019
Přítomni: Michala Misterková, Roman Frodl, Lucie Kolingerová, Hana Sixtová, Ing. Milan Majer, Pavel
Bretšnajdr, Ing. Vladimír Martínek, Ladislav Velehradský
Nepřítomni: Jaroslav Najbert, Jan Rákocy, Karolína Blažková
Hosté: Ing. Rostislav Vodička, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Filip Ulík
Zapisovatelka: Olga Kadeřábková
Jednání komise bylo zahájeno v 17:35 v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod místostarostou
města Mgr. Tomášem Klineckým, který přivítal komisi ŽP a představil hosty komise. Dále se jednotliví
zúčastnění představili a uvedli své představy působení v komisi.
Ing. Vodička obeznámil komisi s rozsahem výkonu státní správy zdejšího odboru životního prostředí a
zemědělství (OŽPZ) a možnostmi spolupráce komise ŽP s OŽPZ. Dále představil aktuální aktivity, které OŽPZ
v současné době administruje – příprava projektu regenerace městského parku, okolí Pivovarského rybníka
a Hálovy zahrady s Ing. Součkem, soustavná péče o vzrostlé stromy ve městě vč. aktualizace pasportu
stromů, průběžné vylepšování veřejného prostoru barevnými květinovými záhony.
Výstupy z jednání k městskému parku budou posílány i předsedovi komise. Názory, návrhy, náměty
k životnímu prostředí ve městě a okolí (vč. městských lesů) jsou velice vítány, lze je posílat mailem přímo na
OŽPZ. Dále komisi informoval o podnětu občana Kounic, který se zabývá problémem ubývání vody na
Kounickém potoce s tím, že možným řešením jsou přehrážky v potoce.
Ing. Filip Ulík (jako bývalý předseda komise ŽP) komisi informoval o tématech, která komise řešila v letech
2015-2018: ● stromy na náměstí, nádraží ● vydání rozhodnutí k jejich kácení ● sekání trávy a péče o zeleň
technickými službami ● návštěva firem Saint Gobain, Adam Partner ● voda – přizváni hosté z 1. SČV ●
městské lesy – přizván správce Ing. Jan Kopáček ● výčet lokalit, které potřebují ochranu ŽP ● AOPK – louky,
rákosiny Štolmíř ● holubi ● revitalizace parku.
Informoval komisi o možnosti přizvání hostů k připraveným tématům, vyslechnutí názorů, vysvětlení či
získání dobrých rad.
Ing. Martínek doporučil komisi věnovat pozornost těmto tématům: ●Šembera a její okolí, oprava povrchu
stezky Břetislava Jedličky Brodského ● odpadové hospodářství ● oprava chodníků v Liblicích.
P. Bretšnajdr navrhl zachránit bývalé stavidlo u stezky podél Šembery – vytvořit naučnou stezku týkající se
historie Šembery a výrobních podniků okolo ní, zmapovat zdroje znečištění Šembery a tyto zdroje
eliminovat.
Další diskuze proběhla na téma: ● přivedení vody do parku u radnice – pítko + mlhoviště ● skládka u Penny
podél Šembery, trčící armatura v panelové cestě k AWAX v Liblicích.
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Dále bylo L. Kolingerovou nabídnuto oslovit českobrodské skauty, děti budou velice rády nápomocni
k drobným činnostem při údržbě veřejných prostranství.
Zápis z jednání komise bude předložen Radě města pro informaci a následně vyvěšen na webové stránky
města Český Brod.
Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 19:10 hodin.
Termín příštího jednání: 08. 04. 2019 od 17:00 v sále přízemí IC, čp. 1, Český Brod
Zapsala: Olga Kadeřábková
Ověřil: Mgr. Tomáš Klinecký
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