ZÁPIS č. 5 z jednání KŽP
konaného dne 15.05.2007 v 16.00
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Ing. Stolínová, MVDr. Bradna, Dvořák, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Pohl, Šnajdr
omluveni: Ing. Opluštil
hosté: Füri (vedoucí odd. místní hospodářství, Stolín (správce veřejné zeleně), Petrilák (student gymnázia)

1.

DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA)

1.1

Analýza v oblasti životního prostředí v Jilemnici a plán činnosti komise na období 2007-2010
KŽP předkládá analýzu v oblasti životního prostředí v Jilemnici, plán činnosti komise na rok 2007, výhled plánu
činnosti do roku 2010 a návrhy na finanční zajištění prostředků v oblasti předmětu činnosti komise. Tento úkol
byl komisi uložen usnesením RM 67/07 ze dne 28.3.2007. Porovnání v rámci regionu nebylo provedeno, neboť
tento bod nebyl blíže specifikován. Analýza a plán činnosti byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými
členy komise a je v příloze k tomuto zápisu.

1.2

Zpráva KŽP k usnesení RM č. 92/07 ze dne 25.4.2007
KŽP předkládá písemnou zprávu (v příloze) k usnesení RM č. 92/07 ze dne 25.4.2007, kterým RM ukládá
komisi životního prostředí zabývat se stížnostmi na neudržování čistoty v okolí jilemnického kravína a na
nevhodné místo pro uložení hnojiště v prostoru Hraběnky.
Komise doporučuje RM /vedení Města Jilemnice/ oslovit zástupce firmy AGROJILM a vyjednat s ním citlivé
resp. konfliktní lokality, kde nebudou polní hnojiště provozována. Dále doporučuje vstoupit v jednání s touto
firmou ve věci udržování čistoty v okolí jilemnického kravína.
Není-li Město Jilemnice spokojeno se způsobem hospodaření s tuhými statkovými hnojivy na zpevněné ploše u
jilemnického kravína, upozorňujeme na skutečnost, že se na tomto stavu částečně podílí odkládáním vlastního
organického odpadu z údržby veřejné zeleně.

1.3

Analýza údržby veřejné zeleně
KŽP doporučuje provést analýzu údržby veřejné zeleně. V rámci analýzy by bylo vhodné zaměřit se na
posouzení finančních nákladů, technologické postupy a nakládaní se vzniklým organickým odpadem. Důvodem
pro naše doporučení je dokončování pasportu veřejné zeleně na území Města. Z něho vyplyne velmi podrobný
rozsah obhospodařované zeleně. V rámci analýzy doporučujeme rovněž znovu posoudit vypracovanou rozvahu
na pořízení vlastní mechanizace (víceúčelového traktůrku) v pořizovací ceně cca 300.000 Kč Města. Rozvahu
vypracoval ORMH (J.Füri).

1.4

Zveřejňování informací z ORMH
KŽP doporučuje umožnit zveřejňování informací z ORMH týkajících se životního prostředí na webových
stránkách Města. Jeví se nám to jako velmi vhodné pro lepší informovanost občanů města. Ve Zpravodaji bývají
pravidelně uveřejňovány informace týkající se nakládání s odpady. Na další zprávy odboru z oblasti život.
prostředí se bohužel nedostává prostoru (např. byl připraven článek pojednávající o rekonstrukci a stavu parčíku
u bývalé SPŠ textilní).

2.

PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

starostovi města: --místostarostce města: --tajemníkovi MěÚ: --odboru ORMH:
KŽP doporučuje posoudit lokalitu v Hrabačově mezi Kolorou a odkalovacím rybníkem jako místo, vhodné pro
nakládání s BRO.
odboru životního prostředí: ---

3.

OSTATNÍ

3.1

MVDr. Bradna předložil členům KŽP ke schválení analýzu ŽP v Jilemnici a návrh plánu činnosti pro období
2007-2010. Analýza i plán činnosti byly přítomnými členy schváleny jednomyslně (viz. doporučení RM 1.1.).
Ing. Myslivec podal informaci o šetření ve věci polních hnojišť a překladiště hnoje u kravína. O věci proběhla
diskuse a bylo přijato doporučení RM - bod 1.2.
Schůzky KŽP se účastnili zaměstnanci Městského úřadu J.Füri a I.Stolín. Důvodem jejich přítomnosti byla
vzájemná informovanost metzi pracovníky ORMH a KŽP a navázání spolupráce. Oba pánové objasnili členům

3.2
3.3

1

3.4
3.5

4.

komise profily své práce, své kompetence a reagovali na podněty, které jim byly směřovány v zápise
z dubnového jednání KŽP. Z diskuze vyplynulo i přijetí doporučení RM 1.3. a 1.4.
Ing. Stolínová informovala o stavu příprav vydání aktualizovaného „Rádce občana v problematice životního
prostředí“. Připomínky obdržela pouze od Mgr. Machové a L.Petriláka ml.
L. Šnajdr informoval o návrhu komise kultury a školství na užší spolupráci komisí v oblastech, kde se
problematika dotýká společných témat (zámecký park, areál stadionu, péče o drobné kulturní památky). Bylo
navrženo uskutečnit 12.6.2007 společnou schůzku obou komisí , na které budou společná témata blíže
projednána.
ÚKOLY

Příští jednání KŽP se uskuteční v úterý 12.06.2007 v 15.30 hod v areálu zámeckého parku.

Datum vyhotovení zápisu: 17.05.2007
Zapsal: MVDr. F.Bradna
Doplnil a schválil předseda KŽP: L. Šnajdr
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