ZÁPIS č. 7 z jednání KŽP
konaného dne 22.9.2009 v 15.30
v kanceláři ORMH Městského úřadu Jilemnice
přítomni: MVDr. Bradna, Ing. Novák, Ing. Opluštil, Ing. Pohl, Ing. Stolínová, Šnajdr
omluveni: Dvořák
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:
Ve věci stížnosti na přemnožení holubů na sídlišti doporučujeme iniciovat schůzku se zástupci
všech domů na sídlišti a zjistit, které domy poskytují hejnům holubů útočiště. Následně přijmout
opatření doporučená v zápise z jednání dne 4.5.2009 (přiložen k tomuto zápisu). Doporučujeme
rovněž uveřejnit článek k této problematice do Zpravodaje.

2.5.

odboru životního prostředí:
KŽP doporučuje skácet zbývající 1 starou lípu u Machačkova kříže.

2.6.

odboru majetku a vnitřních věcí:
Na pasportizaci stromů přislíbili účast pánové Dvořák a Novák. K pasportizaci proběhla v
červnu tohoto roku pracovní schůzka, které se zúčastnili pánové Novák a Šnajdr za komisi ŽP a
městský hajný p. Rezler. Na schůzce byla přítomnými projednána navržená metodika pasportu.

3. OSTATNÍ:
3.1.

Obnova aleje k Machačkovu křížku
KŽP byla požádána o stanovisko ke skladbě dřevin v obnovované aleji k Machačkovu kříži za
nemocnicí. Z navržených variant členové KŽP preferují vysazení jednostranné aleje s náhradou
ovocných odrůd za vhodné původní druhy – např.: Třešeň ptačí (event. její plnokvětý kultivar) .
Obnovena by měla být zatím jen strana blíže k areálu nemocnice. Druhá strana aleje až po té, co
bude známa šířka nové komunikace a ujasněna hranice s pozemky ve vlastnictví Pozemkového
fondu ČR. Přímo u Machačkova kříže komise doporučuje obnovu stávajících lip. KŽP dále
upozorňuje, že jí není znám záměr, zda provizorní parkoviště, které v současné době je na rohu
křižovatky podél plotu nemocnice, je součástí nějakého řešení dopravní situace v dané lokalitě.
Pokud ano, zmenší se tak podstatně prostor pro stromy v levé části aleje, navržené k osázení.

3.2.

Šnajdr informoval členy komise o:
● stížnosti občanů domu č. 997 – 999 upozorňující na znečišťování domu a okolí trusem
holubů (stanovisko komise viz. Doporučení ORMH).
● stavu požární nádrže na Kozinci (nádrž byla zahrnuta do Požárního plánu města Jilemnice).
KŽP tudíž nebude iniciovat iniciovat dle bodu 3.1. březnového zápisu schůzku ohledně
vyřešení situace s požární nádrží na Kozinci.
● o stavu stížnosti občanů na stav korty Jilemky. (komise dosud neodržela žádnou reakci na
svoje doporučení starostovi Města (bod. 2.1. zápisu 05/2009)

3.3.

Ing. Novák informoval o stavu poškozené lípy u Machačkova kříže a navrhl doporučit ji k
pokácení.

3.4.

Ing. Stolínová informovala o:
● stížnosti občanů Krajské hygienické stanici (KHS) na přemnožení holubů na sídlišti a
odpovědi KHS.
● o stavu Zámeckého parku – zadní části po vichřici a s variantách řešení.

3.5.

MVDr. Bradna informoval o způsobu likvidace trávy, zelené a dřevní hmoty v Kanadě: občané v
určený den v týdnu připraví před dům pytle s trávou, jinou zelenou hmotou a otýpky větví, které
se pak likvidují kompostováním a štěpkováním ve sběrném dvoře. Existuje předpoklad, že je
snažší větve rozřezat a připravit otýpku než vozit celé větve po městě.

4. ÚKOLY
4.1.

MVDr. Bradna vypracuje do přílohy shrnutí možnosti případné likvidace holubů (komise tuto
variantu bere až jako poslední možnosti jejich regulace) – splněno viz. příloha.

4.2.

Členové KŽP zkusí vytipovat místo pro štěpkování větví, které by občané cca 1x – 2x ročně,
event. po případné vichřici, mohli využít k odložení odpadů z prořezů dřevin.

příští jednání KŽP 13.10.2009 v 15.30 hod
v kanceláři odboru Rozvoje a místního hospodářství (u Ing. Stolínové)
datum vyhotovení zápisu: 22.9.2009
zapsal: MVDr. Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr
Příloha:
- možnosti regulace populací městských holubů
- vyhláška města Chrastava o spalování suchých rostlinných materiálů – inspirace

