ZÁPIS č. 7 z jednání KŽP
konaného dne 11.09.2007 v 16.00
v kanceláři starosty Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Ing. Stolínová, MVDr. Bradna, Dvořák, Ing. Novák, Ing. Pohl, Šnajdr
omluveni: Ing. Myslivec
hosté: Opluštil Š. ml. a Petrilák L. ml

1.

DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA)

2.

PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

2.1

starostovi města:
•

2.2
2.3
2.4

KŽP doporučuje městu, aby podalo žádost o převod pozemku části autocvičiště na Javorku z majetku
Pozemkového fondu do majetku města. Bývalé autocvičiště je navrženo k ukládání dřevní hmoty, která
vzniká údržbou městské zeleně.
místostarostce města: --tajemníkovi MěÚ: --odboru ORMH:
•

2.5

Suché stromy:
- v ulici od bývalé SPŠT směrem ke hřišti 5 malých javorů.
- v parčíku před bývalou SPŠT 3 uschlé modříny
- v areál bývalé SPŠT silně proschlá borovice
- u sběrného dvora 4 jasany a 1 javor
- v zámeckém parku zbytek velkého smrku zlomeného při poslední vichřici
- jilm u Šaldova statku začíná prosychat. Doporučeno je provést na jaře zálivku kyselinou boritou, která se
osvědčila se u koupaliště Na Drahách.
odboru životního prostředí: ---

3.

OSTATNÍ

3.1

Ing. Stolínová:
- pasport veřejné zeleně je dokončen, je k nahlédnutí na ORMH, přinese jej na příští jednání KŽP.
- bývalé autocvičiště na Javorku je navrženo k ukládání dřevní hmoty, která vzniká údržbou městské zeleně.
- projekt „Jilemnicko – svazek obcí“ s názvem „Zpracování zelené biomasy rychlokompostováním v místě
zdroje“ z roku 2005 byl po neúspěšné žádosti v roce 2005 o dotaci znovu letos projednán s radním LBK
panem Radimem Zikou a byl zástupci města požádán, aby KÚ LBK vstoupil do projektu. Pro čerpání dotací
roku 2007 nebyla přislíbena pomoc, pro další roky nebyla odmítnuta.
- Jeví se, že v určitých obdobích je na některých stanovištích pro ukládání separovaného KO málo kontejnerů,
zejména se to týká plastů. ORMH se zabývá myšlenkou distribuce pytlů pro plasty přes Informační centrum.
- Ve vjezd do parku z Valdštejnské ulice byl instalována sklopná zábrana, která má zamezit průjezdu parkem.
- Dětský koutek v Zámeckém parku je vybaven exponáty od firmy Eko-kom a ukazuje, co všechno se z plastů
vyrábí.
MVDr. Brada:
- Seznam bioplynáren je přístupný http://www.svscr.cz/vzp_client.php
Pro zobrazení je třeba zvolit:
- typ závodu: zařízení na výrobu bioplynu
- území: všechny nebo kraj
L. Šnajdr:
- agentura PRVO ukončila svoji činnost
- projekty, předložené MAS „Přijďte pobejt“v dotačním programu Leader ČR pro rok 2007 bohužel neuspěly.
KŽP bude pokračovat ve spolupráci s Komisí školskou a kulturní a s Komisí sportovní.

3.2

3.3

3.4

1

4.

ÚKOLY

4.1

Ing. Opluštil zjistí vlastníka vytipovaného pozemku pro ukládání biomasy.
V zápisu ze dne 13.10.2005: Jilemnice – polní hnojiště na Horní Brannou (přítomni – PaedDr. Václav Hartman –
předseda Jilemnicko – svazek obcí a místostarosta Jilemnice, ing. Květa Hejátková – CMC Náměšť nad O., ing.
Stolínová – MěÚ Jilemnice):
- Opět ideální povrch, žádné další investice, možno hned používat za naším účelem
· Zjistit u stavebního úřadu, má-li lokalita povolení (Stolínová)
· Zjistit kapacitu jímky (Hartman)
Šnajdr pomůže ing. Stolínové zakreslit do digitální mapy stanoviště pro ukládání separovaného KO.
MVDr. Bradna se sejde s Dr. Hanzou, předsedou Komise sportovní a projedná s ním představy Komise
sportovní, v záležitosti společného postupu při zlepšení stavu zeleně sportovního stadionu. Zlepšení stavu areálu
má KŽP v dlouhodobém plánu své činnosti. Na neutěšený stav upozorňují členové komise neúspěšně již několik
let.

4.2
4.3

Příští jednání KŽP se uskuteční v úterý 9.10.2007 v 16.00 hod v .
Před schůzkou proběhne obhlídka areálu Sportovního stadionu. Sraz je v 15.15 u kuželníku.

Datum vyhotovení zápisu: 21.09.2007
Zapsal: MVDr. F.Bradna
Doplnil a schválil předseda KŽP: L. Šnajdr

2

