ZÁPIS č. 9 z jednání KŽP
konaného dne 9.12.2008 v 15.30
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: MVDr. Bradna, Dvořák, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Opluštil, Ing. Pohl, Ing. Stolínová, Šnajdr
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA):
1.1.
1.2.

Ing. Václav Myslivec žádá o zproštění členství v KŽP
Na žádost Rady města předkládáme stanovisko k aleji stromů za areálem Masarykovy
nemocnice směrem k Machačkovu kříži:
minimálně 50 % stromů je poškozených, nemocných či dokonce mrtvých.
Doporučujeme proto tyto stromy pokácet.

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.

starostovi města: ---

2.2.

místostarostce města: ---

2.3.

tajemníkovi MěÚ: ---

2.4.

odboru ORMH:
dovolujeme si tímto zdvořile připomenout vedoucímu ORMH panu Ing. Šnorbertovi, že v říjnu
2008 přislíbil zařadit do svého rozpočtu na rok 2009 jistou, blíže nespecifikovanou částku, na
vypracování studie „rekonstrukce parku“ Sportovního stadiónu.
Žádáme o vyjádření, zda se toto podařilo.

2.5.

odboru životního prostředí: ---

2.6.

odboru majetku a vnitřních věcí: ---

3. OSTATNÍ:
3.1.

Vyjádření odboru majetku a vnitřních věcí Města Jilemnice k neutěšenému stavu požární
nádrže na Kozinci ze dne 23.10.2008 (Ing. Morávková):
V archivu bylo dohledáno, že nádrž byla dokončena v roce 1982 jako požární. Investorem byl
MěNV Jilemnice. Pokud se něco od té doby změnilo, ve složce není.
Po konzultaci s ing. Cermanem bylo zjištěno, že pokud by byla požární nádrž začleněna v
požárním řádu jako zdroj vody pro hašení požárů, musela by být celoročně veřejně přístupná a
celoročně naplněná vodou. V návrhu nového požárního řádu, který před dvěma lety připravil
Ing. Cerman a spol., ale dosud nebyl schválen, tato nádrž není citovaná.
Z výše uvedeného plyne, že nádrž je naše a měli bychom se o ni starat „s péčí řádného hospodáře" jako u kteréhokoliv jiného majetku. V současnosti je to tedy Sportovní centrum, které ji má v
příloze zřizovací listiny.

3.2.

Vyjádření odboru rozvoje a místního hospodářství (p. Füri):
1. Existuje (nebo bude existovat) nějaké písemné zhodnocení zkušeností s novým systém péče o
zeleň? (Pokud ano, komise by do něho ráda nahlédla.)
J. Füri: Ano, bude. Zatím v písemné podobě není.
2. Jakým způsobem bylo zlikvidováno listí z kaštanů napadených klíněnkou (park a jiná místa v
Jilemnici)
J.Füri: Odvezeno dodavatelskou firmou ( dle slov prof. Smýkala, který byl v zámeckém parku
minulý týden s p.Stolínem, není problém klíněnky v zámeckém parku nikterak vážný a akutní.
Chcete-li rozporovat vyjádření pana profesora, můžete, ale obávám se, že větší osobnost a kapacitu momentálně neseženete).

3. Úklid listí v parku byl proveden v krajně nevhodnou dobu - silně podmáčený trávník a déšť.
Na některých místech tak došlo ke vzniku kolejí v trávníku.
Konzultovala s vámi firma termín úklidu listí? Kam bylo listí odvezeno?
J.Füri: Listí nespadlo hned a naráz, odváželo se dle možností. Koleje rozhodně vyjeté nejsou.
Trávník to nenávratně nepoškodilo. Bohužel neznám technologii bezkontaktního
sběru listí. Ta mechanizace si proto do toho prostoru prostě musí vjet a posbírat to. Krom toho byly použity výkonné foukače, které listí soustředily, a nebylo nutné
jezdit technikou po celé ploše. Kam se odváželo, je věcí dodavatelské firmy.
3.3.

Ing. Myslivec:
- požádal o zproštění členství v KŽP
- poděkoval za spolupráci při tvorbě žádosti o grant KÚ panu Šnajdrovi

3.4.

Šnajdr:
- poděkoval za spolupráci při tvorbě žádosti o grant KÚ a realizaci projektu pánům MVDr.
Bradnovi a Ing. Opluštilovi.

3.5.

Opatření vyplývající z diskuze KŽP:
obnovit psaní článků do ZPRAVODAJE nebo DENÍKU.

4. ÚKOLY
---

příští jednání KŽP 13.1.2009 v 15.30 hod
v kanceláři odboru Rozvoje a místního hospodářství (u Ing. Stolínové)

datum vyhotovení zápisu: 14.12.2008
zapsal a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr
přílohy:·zápis ze společného jednání KŽP a KS

