ZÁPIS č. 4 z jednání KŽP
konaného dne 13.05.2008 v 15.30
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: MVDr. Bradna, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Opluštil, Ing. Stolínová, Šnajdr
omluveni: Dvořák, Ing. Pohl
hosté: starosta Města Mgr. Richter
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: ---

2.5.

odboru životního prostředí: ---

2.6.

odboru majetku a vnitřních věcí:
Městský hajný pan Rezler 13.03.2007 informoval o stavu porostu a cest městských lesů po
orkánu Kyril. Z vytěžení dřeva předpokládal zisk asi 4,5 milionu Kč, každý rok je potřeba asi 1,5
mil. Kč na těžbu, sazenice, sázení, úpravu cest. Až se kalamitní dřevo vytěží, vznikne asi 10 – 13
ha k zalesnění. Ukončení těžby se předpokládalo do května 2007. Sdělil, že po ukončení těžby
budou rozbité a zabahněné lesní cesty upraveny radlicí, válcem a branami. Obáváme se, že se tak
nestalo.

3. OSTATNÍ:
3.1.

3.2.

Šnajdr informoval, že:


grant KÚ LK ve věci podpory drobných projektů v oblasti životního prostředí, jmenovitě
program č. 7, „Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně“ byl Městu Jilemnice na
akci „veřejná zeleň areálu Sportovního stadionu v Jilemnici“ přidělen. Poděkování patří
panu Ing. Myslivcovi jak za zpracování žádosti, tak za brigádu členů MS.



Sportovní centrum přislíbilo uhradit náklady na druhou aplikaci herbicidu. (První aplikaci
provede a uhradí ORMH) a provede ve spolupráci s oddílem kopané částečný úklid oživené
části areálu Sportovního stadionu (větší kameny, suť, kusy betonu apod.)



Fa. Strombuch provedla úklid větví po jarních prořezech. Větve se štěpkují a část finančních
prostředků, které se získávají prodejem štěpky, se vrací Městu. Pokud to bude fungovat i
nadále, je to ideální ekonomické a ekologické řešení. Více informovaní o technologii
zpracování atd. lze nalézt na www.forestgamp.eu



Vedl diskuzi ve věci přetrvávající absence rozhodnutí o zodpovědnosti za údržbu areálu
veřejné zeleně Sportovního stadionu. SC tvrdí, že by to provádělo, ale nedostává na to
peníze. Stále chybí bývalou paní starostkou slíbený provozní řád pro Sportovní stadion
včetně systémů úklidů a nakládání s odpady. K problematice údržby zeleně ve správě
městských organizací (Sportovní centrum, Masarykova městská nemocnice apod.) bude
svolána pracovní schůzka, která by měla přinést řešení na rok 2009.

Opluštil informoval, že je třeba na oživené části veřejné zeleně Sportovního stadionu (nad
studnou) provést ruční vyčištění mladých javorů (přislíbil provést Dr. Bradna).

3.3.
3.4.
3.5.

Pan starosta poděkoval Ing. Myslivcovi za iniciativu v jednání s fy. Strombuch, která zpracovává
dřevní odpad na pozemcích Města štěpkováním.
Z diskuze vyplynula potřeba obnovit psaní článků do ZPRAVODAJE a regionálních deníků.
Podnět od Dr. Hanzy:
Dr. Hanza informoval KŽP, že je zpustošený tzv. Šaldův úvoz. O několik dní později doplnil, že
práce již tam probíhají.

4. Úkoly
4.1.
Šnajdr bude kontaktovat ředitele Sportovního centra p. Horniga a ředitele nemocnice MUDr.
Kalenského se žádostí o projednání problematiky údržby zeleně na pozemcích, které jsou v
jejich správě.
příští jednání KŽP 17.06.2008 v 15.30 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice (u Ing. Myslivce)
datum vyhotovení zápisu: 20.05.2008
zapsal: MVDr. Bradna
schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

