ZÁPIS č. 1 z jednání KŽP
konaného dne 15.01.2008 v 15.30
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: Ing. Stolínová, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Opluštil M., Opluštil Š., Šnajdr.
omluveni: Dvořák, Ing. Pohl
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA):

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.
starostovi města: --2.2.

místostarostce města: ---

2.3.

tajemníkovi MěÚ: ---

2.4.

odboru ORMH:
Členové KŽP opakovaně nabízejí svoji pomoc při pasportizaci veřejné zeleně.

2.5.

odboru životního prostředí: ---

3. OSTATNÍ:
3.1.

Šnajdr provedl krátké zhodnocení činnosti komise za rok 2007 a navrhl jako plán činnosti na rok
2008 pokračovat v započatých projektech a iniciativách, které je třeba dokončit:





Revitalizace zámeckého parku (přijetí statutu parku, návštěvní řád, revitalizace zeleně atd.).
Areál sportovního stadionu (iniciování studie dalšího rozvoje a revitalizace zeleně.
Spolupráce na pasportizaci veřejné zeleně (členové komise opakovaně nabízejí svoji pomoc)
Zlepšení soužití se psy (vytvořit v intravilánu zónu pro volný pohyb psů a osvětovou
činností přispět ke zdravému soužití lidí se psy).

Plán činnosti byl členy komise schválen.
3.2.

Národní síť zdravých měst (NSZM) vyhlásila pro tento rok téma „Udržitelná energetika – zdroje
a úspory“. KŽP doporučuje zapojit se do tématu v úrovni 3 – kampaně („Den Země“ apod.). V
rámci Dne Země 2008 se budou členové KŽP snažit přispět ke zlepšení stavu zeleně v areálu
sportovního stadionu.

3.3.

Jednání pracovní skupiny k revitalizaci zámeckého parku se uskuteční v úterý 22.01.2008 od
15.30 v budově krkonošského muzea.

4. Úkoly: 4.1. MVDr. Bradna projedná s Komisí sportovní, její představy, pokud jde o výstavbu a úpravy
sportovního stadionu. Jednání v bazénu u ředitele pana Horniga v pondělí dne 21.01.2008 začíná v
15.00 hod., nikoli v 15.30, jak jsem uvedl na jednání KŽP.
příští jednání KŽP 12.02.2008 v 15.30 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice (u Ing. Myslivce)
datum vyhotovení zápisu: 20.01.2008
zapsal: MVDr. Bradna
schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

