ZÁPIS č. 2 z jednání KŽP
konané dne 13. 02. 2007 v 16.00
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Bradna, Dvořák, Myslivec, Novák, Opluštil, Šnajdr
nepřítomni: Pohl
hosté: Ing. Stolínová

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města):
2. Podněty pro Městský úřad:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

starostovi města:
místostarostce města:
tajemníkovi MěÚ:
odboru ORMH:
odboru životního prostředí:

3. Ostatní:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Předseda komise navrhl členům pozvat na každé jednání komise Ing. Stolínovou a zástupce agentury PRVO
(Mgr. Flousková a Mgr. Machová). Návrh byl členy komise přijat.
Členové připomínají, že jejich setrvání a činnost v komisi je podmíněna dobrou komunikací s RM, která by
se měla názory a podněty komise zabývat a odpovídat na ně.
Vzhledem ke zkušenostem, kdy informace mezi RM a komisemi vázly nebo se míjely, požádá předseda
komise RM o sdělení způsobu komunikace mezi RM a komisemi a komisemi navzájem.
Předseda komise požádá RM o kontakt na předsedy ostatních komisí RM a osloví je s nabídkou vzájemné
informovanosti a spolupráce.
Předseda komise ŽP bude podporovat jednodušší variantu struktury komise „Zdravá města“, která by byla
tvořena zástupci jednotlivých komisí RM bez vzniku dalších stálých pracovních skupin s podobným zařením
jako již existující komise.
Plán činnosti komise

Komise by ráda při své činnosti spolupracovala s ostatními komisemi RM, orgány města (např.
odborem rozvoje a místního hospodářství) a širokou veřejností.

Plán činnosti byl rozdělen do následujících oblastí:
A/ Úkoly a zadání od Rady města
B/ Podněty od občanů
C/ Vlastní iniciativa
ad A/

ad B/

ad C/










předseda komise požádá RM o sdělení případných úkolů pro komisi ŽP na rok 2007. V
souvislostí s tím bude prozkoumána dohoda o povolební spolupráci, zda neobsahuje
konkrétní body k problematice ŽP.
předseda komise požádá RM o stanovisko ve věci informovanosti veřejnosti o práci komise ŽP
(zveřejnění kontaktů na komisi, zveřejňování zápisů apod.)
Většina členů komise by se v rámci své činnosti ráda věnovala konkrétním úkolům, které přinesou
zlepšení stavu životního prostředí ve městě.
Navržené iniciativy v bodech:
Areál Hraběnka
Areál sportovního stadionu revitalizace veřejné zeleně areálu sportovního stadiónu nejdříve
Areál Nemocnice
Zámecký park
Městská zeleň
Pasport zeleně
Zlepšení soužití lidí se psy
osvětová činnost v problematice třídění odpadů a životního prostředí
Jednotlivé iniciativy (projekty) budou na příštích jednáních komise podrobně projednávány.

3.7.

K navrženým iniciativám proběhla krátká diskuze.
Areál Hraběnka
Oprava cest poškozených likvidací kalamity způsobené orkánem Kyrill; navrženo vytvoření finanční
rezervy z prodeje dřeva (konzultace s městským hajným p. Rezlerem); návrh na změnu charakteru lesa v
prostoru Hraběnky na tzv. příměstský les (charakteristika na konci zápisu pod čarou).
Areál sportovního stadionu
Vytvořením studie, zahrnující případný rozvoj sportovišť; zjištění stav veřejné zeleně v areálu; nynější stav
oplocení, existujících skládek a navážek; způsob a místo odkládání biologického odpadu,
Areál Nemocnice
revitalizace veřejné zeleně areálu nemocnice.

3.8.

Z diskuze vyplynul návrh zabývat se na příštím jednání komise areálem Hraběnka a přizvat na jednání
komise p. Rezlera.

4. Úkoly:
Členové komise si na příští schůzku promyslí obsah a cíl navržených iniciativ.

příští jednání KŽP 13.03.2007 v 16.00 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
(u Ing. Myslivce)

Co je to příměstský les a proč je důležitý?
Příměstské lesy (PL) jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v
urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a
rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; jsou významným ekostabilizačním prvkem v
krajině – součást ÚSES; zvyšují retenční schopnosti příměstské krajiny – stabilizace lokálního klimatu). Mnohá z nich
mají statut zvláště chráněného území či jsou významná z hlediska obecné ochrany přírody a patří mezi přírodní parky.
Příměstské lesy jsou také důležité z hlediska rekreačního. Mnoho obyvatel, navštěvuje za účelem rekreace či
sportovního vyžití tato území. PL jsou pro obyvatele jednou z možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají
funkci relaxační s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí; či tvoří nedílnou část
způsobu trávení volného času pro rozdílné sociální skupiny (rodiny s dětmi, důchodci ad.) obyvatel. Z hlediska
funkčnosti městské zeleně nezáleží pouze na celkové ploše, ale neméně i na jejím rozložení, na dostupnosti pro co
největší část obyvatel. Mnoho zdrojů uvádí optimální mezní hranici dostupnosti veřejných zelených ploch 300 metrů
nebo časový ekvivalent 5 minut.
/charakteristika převzata a upravena z projektu „Pražské lesy - Kunratický les, Obora Hvězda“, realizátor projektu Ústav pro ekopolitiku, o.p.s /

datum vyhotovení zápisu: 15.02.2007
zapsal: Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

