ZÁPIS č. 3 z jednání KŽP
konaného dne 10.3.2009 v 15.30
v kanceláři ORMH Městského úřadu Jilemnice
přítomni: MVDr. Bradna, Dvořák, Ing. Novák, Ing. Opluštil, Ing. Stolínová, Šnajdr
omluveni: Ing. Pohl
hosté: Bc. Hornig (ředitel Sportovního centra)

1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA): --2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.
starostovi města: --2.2.
místostarostce města: --2.3.
tajemníkovi MěÚ: --2.4.
odboru ORMH:
•
KŽP navrhuje svolat schůzku k projektu zavážení Šaldova úvozu (vylepšování cyklostezky okolo
Jilemnice). Schůzka by se měla, dle návrhu komise, konat za účasti místostarostky ing. Čechové,
člena RM MVDr. Otta, zástupce SKI Jilemnice (S.Henych), Ing. Morávkové (odbor majetku
Města), Ing. Šnorberta a Ing. Stolínové (oba za odbor rozvoje) a zástupce komise ŽP.
Na schůzce komise ŽP navrhuje projednat: Stanovení doby, po kterou má zavážení trvat (bylo
by vhodné zavážení ukončit co nejdříve). Stanovení rozsahu zavážení (šířka a výška závozu a
přibližný odhad množství uložené zeminy sutě). Dále by mělo být vyřešeno vykácení suchých a
nemocných stromů a stromů, které jsou ohroženy zavážením.
•
Prověřit, zda zimní údržba (vytvářené hromady sněhu při úklidu komunikací a ploch)
nepoškodila zeleň (keře a stromy). Konkrétně se jedná o tyto 3 lokality:
nové parkoviště u čp. 1000 (vysázené tuje), kleče v parčíku u prodejny potravin COOP u
křižovatky u pošty, strom na travnatém pruhu u parkoviště u drogerie Pavel Rudolf v ulici
Nádražní). Bylo by vhodné i posoudit, zda by nebylo lepší uvedenou zeleň přemístit a zabránit
tak jejímu poškozovaní.
2.5.
odboru životního prostředí: --2.6.
odboru majetku a vnitřních věcí: --3. OSTATNÍ:
3.1.
Ředitel Sportovního centra (SC) seznámil členy komise se způsobem likvidace biomasy (tráva a
listí). Cena za podzimní odvoz listí najatou firmou činila 20.513,- Kč.
Komise ŽP má za to, že by bylo ekonomičtější řešit problematiku odvozu biomasy z ploch svěřených
příspěvkovým organizacím v rámci vyhlašovaného výběrového řízení na údržbu zeleně.
3.2.
S ředitelem SC byl probírán stav bývalé požární nádrže na Kozinci. Nádrž zarůstá dřevinami a
občané upozorňují na možné nebezpečí úrazu. Nádrž má ve zřizovací listině SC a dle vyjádření jeho
ředitele není reálné do budoucna provozovat nádrž jako koupaliště. Připomínáme dřívější vyjádření
Ing. Morávkové (odbor majetku Města) z 23.10.2008:
V archivu bylo dohledáno, že nádrž byla dokončena v roce 1982 jako požární. Investorem byl MěNV
Jilemnice. Pokud se něco od té doby změnilo, ve složce není.
Po konzultaci s ing. Cermanem bylo zjištěno, že pokud by byla požární nádrž začleněna v požárním
řádu jako zdroj vody pro hašení požárů, musela by být celoročně veřejně přístupná a celoročně naplněná vodou. V návrhu nového požárního řádu, který před dvěma lety připravil Ing. Cerman a spol.,
ale dosud nebyl schválen, tato nádrž není citovaná.
Komise navrhuje vyjmout nádrž ze zřizovací listiny SC a vyvolat jednání o dalším postupu, jak
neutěšený stav nádrže vyřešit.
3.3.
Z podnětu pana starosty se komise zabývala problémem s holuby na sídlišti a doporučuje jako první
krok svolat schůzku zástupců jednotlivých domů a prezentovat na ní stanovisko ornitologa
L.Petriláka ml. - přesněji zmonitorovat stav holubí populace, zamezit krmení holubů obyvateli
sídliště, apelovat na čistotu okolí domů (odpadky mohou být zdrojem potravy holubů) a provést
kontrola "skulin" a přístupů do prostorů, kde by mohli holubi hnízdit.

3.4.

Šnajdr informoval členy komise:
•
Výběrové řízení na údržbu travnatých ploch v majetku Města proběhne 12.3.2009. Zástupce z
komise ŽP nebyl do výběrové komise přizván.
•
proběhla schůzka předsedy KŽP a pana Bradny s panem starostou a paní místostarostkou města
dne 27.02.2009. Obsahem setkání byla komunikace mezi KŽP a reprezentací Města, vysvětlení
priority KŽP. Diskutující si vyměnili názory. Zásady komunikace a spolupráce z jednání
nevyplývají.
•
V ročním plánu zlepšování 2009 je v hodnotící zprávě Projektu Zdravé město uvedeno, že by
komise ŽP měla být garantem příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den Země 2009 v
Jilemnici (termín splnění 31.5.2009). Je třeba zjistit podrobnosti co to bude obnášet.. Bohužel se
již např. nestihne připravit článek do dubnového čísla Zpravodaje Jilemnice (redakční uzávěrka
dubnového čísla proběhla začátkem března. Před jednáním komise ŽP). Organizace a zajištění
Dne Země 2009 se za komisi účastní Šnajdr se skauty ze střediska Jilm Jilemnice.

4. ÚKOLY
4.1.
Na příštím jednání členové komise dodají případné podněty a návrhy na vylepšení a doplnění Rádce
pro další aktualizaci Ing. Stolínové.
4.2.
Ohledně kampaně Den Země 2009 bude Šnajdr kontaktovat Ing.Šnorberta a P.Thérovou a zjistí
podrobnosti.
příští jednání KŽP 14.4.2009 v 15.30 hod
v kanceláři odboru Rozvoje a místního hospodářství (u Ing. Stolínové)
datum vyhotovení zápisu: 14.3.2009
zapsal: MVDr. Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

