ZÁPIS č. 3 z jednání KŽP
konané dne 13. 03. 2007 v 16.00
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Bradna, Dvořák, Myslivec, Novák, Opluštil, Šnajdr
hosté: Ing. Stolínová (MěÚ), Mgr. Hana Machová (poradenské centrum pro venkov v Jilemnici), p.Rezler (městský
hajný)

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města):
1.1.

zvážit, zda dřevní odpad, který vzniká při těžbě lesní kalamity na území městských lesů:
a) likvidovat spálením za cenu porušování zákona na ochranu ovzduší a jít tak vlastně proti proudu
ekologických rozhodnutí v EU (tzv. tři dvacítky: do roku 2020 snížit o 20 % emise CO2 a 20 % celkové
energie vyrábět z obnovitelných zdrojů)
b) najmout externí firmu, která dřevní odpad převede do štěpky a tu buď:

ponechat v lese nebo

usilovat o její převedení do paliv
případné řešení b) realizovat ve spolupráci s okolními obcemi obce v rámci Mikroregionu.
Do budoucna by bylo vhodné zvážit štěpkování i ostatní dřevní hmoty (z prořezů, od občanů apod.)

1.2

KŽP navrhuje dokončit úpravu lesní cesty, která spojuje asfaltovou kolečkovou dráhu s cestou, kterou ve
směru „Obrázek" - "Roztocká“ vybudovali státní lesy. jedná se cca 200 m cesty. (situace znázorněna v
přiložené mapě).

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.

městský hajný pan Rezler informoval o stavu porostu a cest městských lesů po únorové lesní kalamitě.
Odhad je, že následkem orkánu je třeba vytěžit na Kozinci 500 m3 , na Hraběnce, za koupalištěm mezi
Roztockou a Martinicemi, ve městě a ve Žlábku po 1.000 m3 , tedy celkem asi 4.500 m3 . Z vytěžení se
předpokládá zisk asi 4,5 milionu Kč, každý rok je potřeba asi 1,5 mil. Kč na těžbu, sazenice, sázení, úpravu
cest. Až se kalamitní dřevo vytěží, vznikne asi 10 – 13 ha k zalesnění. Ukončení těžby se předpokládá do
května letošního roku. Po ukončení těžby budou rozbité a zabahněné lesní cesty upraveny radlicí, válcem a
branami.
3.2. Na téma možného převedení Hraběnky do stavu příměstského lesa pan Rezler informoval, že Hraběnka je v
současnosti hospodářský les a při dekádní revizi hospodářského plánu je převod možný, nicméně, říká, že
prostor pro sportování a rekreaci je možný ve srovnatelné míře i v lese, který má prioritně hospodářské
využití. Pan Rezler je instalaci dalších laviček a přístřešku nakloněn. Upozorňuje však na častý výskyt
vandalismu.
3.3. Předseda KŽP pan Šnajdr referoval o:
– projektu úpravy okolí kostela Sv. Vavřince, který iniciuje KŽP ve spolupráci s Římskokatolickou církví
navrhované pasportizaci zeleně (RM předkládá MVDr. Ott)
– zájmu několika studentů jilemnického gymnázia spolupracovat s KŽP. Komise spolupráci vítá a je
odsouhlaseno pozvat studenty na dubnové jednání komise.
– o termínu „Den Země“ v Jilemnici, který organizuje Poradenské centrum pro venkov v Jilemnici.
Termín konání je 20. dubna.
3.4. KŽP diskutovala o stavu projektu kompostování „Zpracování zelené biomasy rychlokompostováním v místě
zdroje“, připraveného v roce 2005 a o tom, že se právě zpracovává projekt s názvem „Pilotní projekt
Krkonoše – využití biomasy, jako obnovitelného zdroje energie“, který zaštiťuje starosta Vrchlabí pan Ing.
Sobotka a pan Ing. Čejka u odboru ŽP KÚ Hradec Králové. Nabízí se, aby Město Jilemnice či mikroregion
Jilemnicko zachytilo nástup rozvoje technologií pro zpracování biomasy, vybuzeného závazkem EU.

Citace ze zápisu z jednání KŽP dne 07.03.2006, vztahující se k bodu 3.4.:
Ing. Stolínová: Městem (ORMH) zpracována a podána za Svazek obcí „Přiďte pobejt“ na MMR žádost o
částku 5,5 mil. Kč z fondu EU Interreg III A (ČR + Sasko) na realizaci projektu „Zpracování zelené biomasy
rychlokompostováním v místě zdroje“. Žádost byla doprovázena vzornou projektovou dokumentací, přesto
byla zamítnuta a to z důvodu, že nejdříve musí být vykryty žádosti z předchozího (2005) kola. Zbývá doufat,
že i my budeme vykryti v následujícím kole (2007). K realizaci projektu byla poskytnuta přímo MMR
částka 231.000 Kč a Svazek obcí k ní musí připojit 99.000 Kč. Kromě tohoto projektu poskytlo MMR na
agroturistiku Svazku obcí částku 161.000, ke které musí Svazek připojit ještě 69.000 Kč vlastních.
MVDr. Bradna: z rozhovoru s panem místostarostou dne 23.02.06 – odpovědi k podnětům ze zápisu KŽP
dne 14.02.06:
– z Krajského úřadu Liberec poskytnuta dotace ve výši 108.000 Kč mj. na projektovou dokumentaci
„Zpracování zelené biomasy rychlokompostováním v místě zdroje“, ke které musí Město připojit
46.286 Kč vlastních.
– Ing. Morávková a městský hajný pan Rezler nezpracovali žádost o dotaci na obnovu lesních cest
– provozní řád jako příloha ke smlouvě mezi Městem a TJ, zahrnující způsob a místo pro likvidaci odpadů
a to jak biologicky rozložitelných, tak i komunálních, zatím zhotoven není.
Citace ze zápisu z jednání KŽP dne 09.05.2006, vztahující se k bodu 3.4:
MVDr. Bradna: z rozhovoru s panem místostarostou, který se uskutečnil dne 10.05.06:
– pokud jde o budoucnost kompostárny, tak pan místostarosta to vidí tak, že město podá opakovaně svoji
žádost na počátku roku 2007. Pokud uspěje, lze očekávat dotaci koncem roku 2007. Začátek budování
kompostárny je v optimistické variantě 2008. Pan místostarosta se pokusí přesvědčit Krajský úřad
(radního pana Ziku) o myšlenkovém prvenství Jilemnice v této věci v rámci kraje a z této pozice získat
již druhou krajskou dotaci. První poskytnuta v roce 2005 – 108.000 Kč na projektovou dokumentaci
„Zpracování zelené biomasy rychlokompostováním v místě zdroje“.
Citace ze zápisu z jednání KŽP dne 11.10.2005, vztahující se k bodu 3.4.:
MVDr. Bradna: z rozhovoru s panem místostarostou:
– Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo Jilemnicku – svazku obcí dotaci 300.000 Kč na zpracování
projektové dokumentace a na přípravné práce na akci „Zpracování zelené biomasy
rychlokompostováním v místě zdroje“.
Citace ze zápisu z jednání KŽP dne 19.04.2005, vztahující se k navrženému doporučení RM 1.1.:
p. Šnajdr podává informaci o štěpkovačích v okolí Jilemnice:
– firma ADOS Harrachov, pan Fiřtík, tel. 777 315 654, kulatina do 15 cm, zařízení je na Mercedesu
Unimog s korbou 7,5 m3 pro případný odvoz štěpky, cena 860 – 900,- Kč/hod bez DPH, 1023 – 1071,s DPH + cena za dopravu (řeší se individuálně dle rozsahu zakázky)
– Správa a údržba silnic, cestmistrovství Vrchlabí, pan Mišuta, tel. 499 421 704, kulatina do 15 cm, 848,Kč/hod bez DPH, 1009,- s DPH, dále nabízejí službu pronájmu štěpkovače.

4. Úkoly:
4.1. členové KŽP si připraví na příští schůzku náměty na novelizaci „Rádce občana“.
4.2. Ing. Stolínová a Mgr. Machová na příští schůzku připraví dostupné informace o stavu projektové, event.
realizační připravenosti výše uvedených projektů na zpracování biomasy v rámci regionu.

příští jednání KŽP 17.04.2007 v 16.00 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
(u Ing. Myslivce)

datum vyhotovení zápisu: 14.03.2007
zapsal: Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

