ZÁPIS č. 9 z jednání KŽP
konaného dne 13.11.2007 v 15.30
ve velké zasedací místnosti prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Ing. Stolínová, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Opluštil M., Opluštil Š., Ing. Pohl, Šnajdr.
omluveni: MVDr. Bradna
hosté: Mgr. Richter- starosta Města Jilemnice
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA):
1.1.
Využít možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU – podprogram
Podpora regenerace urbanizované krajiny – viz. 3.4 (…mj. vyřešení pasportu veřejné sídelní
zeleně, komplexní revitalizace významných ploch zeleně - hřbitova, parku kolem stadionu,
zámeckého parku, parčíky a dalších ploch; výsadba a rekonstrukce stromořadí; školní zahrady
atd.).
2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.
starostovi města: --2.2.

místostarostce města: ---

2.3.

tajemníkovi MěÚ: ---

2.4.

odboru ORMH: ---

2.5.

odboru životního prostředí: ---

3. OSTATNÍ:
3.1.

Schůzka KŽP byla z části společná s komisí sportovní. Členové obou komisí se shodli na
vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat stavem areálu stadionu. Podpořena byla i
myšlenka vypracování studie využití areálu a harmonogram činností, které by měly vést ke
zlepšení současného stavu. Za KŽP bude koordinátorem pracovní skupiny MVDr. Bradna, za
komisi sportovní RNDr. Hanza. členové KŽP přislíbili pomoc při otázkách týkající se údržby
zeleně v areálu.

3.2.

Členové KŽP opětovně diskutovali problematiku pasportu zeleně. Mgr. Richter připomněl, že
pasport zeleně je podporován Radou města, která dokonce již příslušné pracovníky MěÚ
zaúkolovala.
Členové komise opakovaně nabízeli a nabízejí již několik let svoji pomoc při šetření pasportu
zeleně v terénu. Vzhledem k vývoji počasí je více než zřejmé, že se na terénních pracehc bude
moci začít až na jaře. Přes zimu by však bylo dobré zpracovat metodiku a technologii pasportu, a
připravit podklady na terénní šetření.

3.3.

Šnajdr informoval o jednání s předsedou školské a kulturní komise Dr. Luštincem v otázce zámeckého parku. Výsledkem jednání je vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj a obnovu parku.
Členové obou komisí, kteří projevili zájem pomáhat v pracovní skupině, přes zimu připraví Statut zámeckého parku, z něho vyplývající Návštěvní řád (jakési doporučení pro návštěvníky
parku) a přípravy na dopracování studie zámeckého parku. Výstupy z pracovní skupiny budou
předloženy do obou komisí k posouzení a případnému doporučení Radě města.

3.4.

Ing. Myslivec - informace o možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů
EU a o právě otevřené výzvě k podprogramu Podpora regenerace urbanizované krajiny:
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené také na opatření pro
zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující
diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je
zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu

parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci,
stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků,
školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k
obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v
urbanizované krajině. Dále mj. zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence
kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci aj.
3.5.

Ing. Stolínová: odbor rozvoje a místního hospodářství, správa zeleně, má k dispozici odborný
posudek zdravotního stavu lip na hřbitově (celkový stav stromů není tristní, jak to bylo
prezentováno nedávno v denním tisku – ke kácení určeny pouze 2-3 lípy).

4. ÚKOLY: --4.1. MVDr. Bradna:

příští jednání KŽP 11.12.2007 v 15.30 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
(u Ing. Myslivce)
datum vyhotovení zápisu: 3.12.2007
zapsal: Šnajdr, Ing. Myslivec
schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

