ZÁPIS č. 4 z jednání KŽP
konané dne 17.04.2007 v 16.00
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Ing. Stolínová, Šnajdr, ing. Novák, Ing. Myslivec, Ing. Opluštil, MVDr. Bradna,
omluveni: Dvořák a ing. Pohl
hosté : Mgr. Machová (agentura PRVO) a studenti gymnázia Petrilák, Luštinec a Opluštil

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města):
2. Podněty pro Městský úřad:
2.1.
starostovi města:
•

KŽP upozorňuje, že v areálu sportovního stadionu, na břehu do ulice K Břízkám pod tenisovými
kurty, je opět ukládán odpad – směs listí a antuky z kurtů. V roce 2006 KŽP jak zápisem, tak na
ZM osobou tehdejšího zastupitele a předsedy KŽP MVDr. Bradny, připomínkovala smlouvu
mezi Městem (Sportovním centrem) a TJ, upravující využívání sportovišť sportovního stadionu,
ve které chybí část, zahrnující mj. způsob a místo pro likvidaci odpadů a to jak biologicky
rozložitelných, tak i komunálních. Ústní příslib tehdejší paní starostky byl, že tato část bude
zahrnuta do provozního řádu. Zda-li provozní řád vypracován není, či je, a jde o jeho
nedodržování, na stavu věci – pořádku nic nemění.

•

S politováním je nutno konstatovat, že stav oplocení areálu sportovního stadionu a celý břeh do
ulice K Břízkám je v katastrofálním stavu. Plot je z části zborcený, místo za plotem je pokryto
mnoha různorodými solitérními odpady i mnoha léty budovanou černou skládkou výše
popsaného odpadu – viz příloha foto. V době vegetace mnohé milosrdně zakrývá parazitická
rostlina – křídlatka, s jejíž likvidací budou s přibývajícími roky nečinnosti větší a větší problémy.
Kolem této ostudné lokality chodí denně žáci sportovat na Hraběnku a z pozorování se lze
domnívat, že i malý nepořádek má nejen značnou gravitační sílu na další nepořádek, ale má i
vliv na formování etiky a morálky mladých lidí a na jejich vztahu ke svému městu. Z úsporných
důvodů není zde předkládáno hodnocení stavu veřejné zeleně v areálu sportovního stadionu.

•

KŽP je připravena k jednání a účasti na řešení stávajícího stavu areálu. Za tímto účelem by bylo
vhodné svolat pracovní schůzku za účasti ředitele sportovního, zástupců komise ŽP a komise
sportovní.

2.2.

místostarostce města:

2.3.

tajemníkovi MěÚ:

2.4.

odboru ORMH:
•
•

•
•

cestička od zámku k bráně ve Valdštejnské ulici je při dešti v délce minimálně 30 m pod vodou,
zatopená část se musí obcházet po trávě na mezi, stejně je na tom i hlavní cesta od zámku k
bráně ve Valdštejnské ulici, která je vedena asi o 50 m pod touto cestou.
vedle zámku na trávníku a před zahradním domkem je od podzimu umístěno celkem 7
betonových květináčů, zřejmě proto, aby se pod nimi zničil trávník, je nutné je z něho co
nejdříve odstranit. Na tuto skutečnost upozornil komisi mimo jiných i ředitel Krkonošského
muzea Dr. Luštinec.
z trávníků není dostatečně odstraněno napadané listí a větve, markantní je to u nejhořejší cesty
ke školce, v tomto místě bude možné kvalitně sekat trávu jen s obtížemi.
listí shrabané po parku bylo dříve ukládáno na ohrazené, k tomu určené místo, naproti LŠU.
Nyní se bez jakéhokoliv systému naváží na přilehlý trávník, který je tím zmenšován a
znehodnocován.

•

po hlavní vyasfaltované cestě od mateřské školky Zámecká do Valdštejnské ulice běžně jezdí
auta, je třeba ji opět zahradit betonovými květináči.
po parku je velké množství náletových dřevin, které mimo jiné už prorůstají a ničí plotové
pletivo (nad Valdštejnskou ulicí).
v ulici Na Drahách se běžně parkuje na chodníku, na kterém je také již dlouhý čas odstaven
Trabant bez čísla.
upozorňuji ne nebezpečí nehody ve Valdštejnské ulici v místě kde má květinářství zabrán
chodník a kde se pak v ranní dopravní špičce musí děti, jdoucí do školy, proplétat mezi
porůznu zaparkovanými a zároveň oboustranně projíždějícími auty.

•
•
•

2.5.

odboru životního prostředí:

3. Ostatní:

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Ing. Stolínová a Mgr. Machová podali informaci k projektům na zpracování biomasy: projekty
spí, není zatím zájem o jejich realizaci.
paní Mgr. Machová podala informaci k aktivitám ke „Dni Země“.
Předseda KŽP Šnajdr informoval o:
- RM zadala ORMH zpracovat pasport zeleně
- stavu projektu „Jilemka“. Proběhlo opakované zmapování toku. Je třeba nashromážděné údaje
zpracovat a navrhnout jednotlivé etapy další realizace projektu (sběr odpadků v korytu a jeho
bezprostředním okolí, vyčištění toku od naplavenin, oprava zpevnění břehů, prořez stromů. Do
projektu vtáhnout správce toku. Na projektu už nyní spolupracují studenti gymnázia (Luštinec,
Petrilák)
Student L. Petrilák informoval o:
- projektu „Mapování stavu populace mravenců na Hraběnce
- o plánovaném mapování ptactva na Hraběnce a o rozmístění ptačích budek na katastru města.

3.5.

Ing. Novák informoval o stavu v zámeckém parku a o stavu v ulici Na Drahách a v ulici
Valdštejnská – viz bod 2.4.

3.6.

MVDr. Bradna informoval o stavu v části areálu sportovního stadionu – viz bod 2.1.

4. Úkoly:
4.1.
členové KŽP podají do 30.04.2007 náměty na novelizaci „Rádce občana“.
4.2.
Šnajdr a MVDr. Bradna připraví do 15.05. plán činnosti na 2007, do roku 2010 a analýzu stavu
životního prostředí ve městě.

příští jednání KŽP 15.05.2007 v 16.00 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
(u Ing. Myslivce)
datum vyhotovení zápisu: 20.04.2007
zapsal: Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

