ZÁPIS č. 2 z jednání KŽP
konaného dne 10.2.2009 v 15.30
v kanceláři ORMH Městského úřadu Jilemnice
přítomni: MVDr. Bradna, Dvořák, Ing. Novák, Ing. Opluštil, Ing. Stolínová, Šnajdr
omluveni: Ing. Pohl
hosté: Ing. Šnorbert

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: --3. OSTATNÍ:
3.1.
Členové komise se seznámili s připravovanou studií areálu Sportovního stadionu, která řeší jak nová
sportoviště (tenosové kurty, zpevněnou víceúčelovou plochu), tak regeneraci veřejné zeleně. Součístí
studie bude i zpráva dendrologa o stavu stromů v areálu. Dle vyjádření není jejich stav nijak
katastrofální. Studie bude ještě projednána na společné pracovní schůzce s komisí sportovní a komisí
rozvoje v pondělí 16.2. Vysvětlení ke studii podal přítomný Ing. Šnorbert
Dále sdělil, že veřejnou zeleň má nyní v administrativě paní Ing. Morávková a pan Rezler
3.2.
Dále se členové komise krátce seznámili s již dokončenou studií Zámeckého parku. Vysvětlení ke
studii opět podal Ing. Šnorbert. Studie bude dále projednávána na další schůzce pracovní skupiny k
Zámeckému parku, která je tvořena zástupci komise ŽP a komise kultury a školství, paní
místostarostkou a dalšími pracovníky úřadu.
Dle vyjádření Ing. Šnorberta bude studie Zámeckého parku veřejně projednává v rámci kulatého stolu
na fóru Zdravého města (pravděpodobně v měsíci březnu).
3.3.
Ing. Šnorbert komisi dále informoval, že vzrostlou zeleň (solitéry a aleje) má nyní v administrativě
paní Ing. Morávková (odbor Majetku a vnitřních věcí) a pan Rezler. Zbytek veřejné zeleně (travnaté
plochy, květiny a keře) má na starost odbor rozvoje a místního hospodářství.
3.4.
Šnajdr:
•
informoval členy komise o společné jednání Komise sportovní, Komise rozvoje a Komise
životního prostředí, které se bude konat 16.02.2009 v zasedací místnosti MěÚ s cílem již asi ne
vyprodukovat zadání pro „Studii regenerace veřejné zeleně Sportovního stadionu“, protože
studie se již zpracovává, ale společným prohlášením podpořit její realizaci.
•
schůzka se starostou Města zatím nemá pevný termín, obsahem setkání by měla být komunikace
mezi KŽP a reprezentací Města, vysvětlit priority KŽP.
3.1.
Ing. Stolínová předala členům komise aktualizované vydání Rádce občana v problematice životního
prostředí (dále jen Rádce). Rádce je dostupný v elektronické verzi na webových stránkách Města a v
tištěné podobě v Informačním centru.
4. ÚKOLY
4.1.
Členové komise dodají případné podněty a návrhy na vylepšení a doplnění Rádce pro další
aktualizaci Ing. Stolínové na příštím nebo přespříštím jednání komise.
příští jednání KŽP 10.3.2009 v 15.30 hod
v kanceláři odboru Rozvoje a místního hospodářství (u Ing. Stolínové)
datum vyhotovení zápisu: 10.2.2009
zapsal: MVDr. Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

