ZÁPIS č. 1 z jednání KŽP
konaného dne 14.1.2010 v 15.30
v kanceláři ORMH Městského úřadu Jilemnice
přítomni: MVDr. Bradna, Ing. Novák, Ing. Stolínová, Šnajdr
nepřítomni: Dvořák, Ing. Opluštil, Ing. Pohl
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA): ---

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.

starostovi města:
Do výzvy na zlepšování přírody a krajiny byla podaná žádost na dosadbu zeleně v lesoparku
areálu MMN, v zámeckém parku a ve spojovací aleji mezi parkem a Machačkovým křížem.
Komise ŽP si dovoluje požádat o možnost nahlédnutí do projektu, se kterým byla výše uvedená
žádost podána.

2.2.

místostarostce města: ---

2.3.

tajemníkovi MěÚ: ---

2.4.

odboru ORMH:
komise byla občany upozorněna na použití posypového materiálu obsahující sůl v prostoru
zámeckého parku, zejména v jeho přední části. Používání posypového materiálu obsahující sůl,
může nenávratně poškodit stromovou zeleň a keře v parku.
Po skončení jednání KŽP jsme získali vyjádření p. Füriho z odboru ORMH, který sdělil, že se
jednalo o ojedinělý případ, který by se neměl opakovat. Takto bude i odpovězeno občanům, kteří
se s tímto dotazem na komisi obrátili nebo obrátí.

2.5.

odboru životního prostředí: ---

2.6.

odboru majetku a vnitřních věcí:
Komise žádá vyjádření městského hajného p. Rezlera ke stavu lesních cest, v oblastech
dotčených těžbou po červencové kalamitě. Cesty jsou díky těžbě a těžké technice ve špatném
stavu.
Odpověď p. Rezlera: Všechny smlouvy mezi Městem a zpracovatelskými firmami, které se na
likvidaci kalamity podílejí, obsahují povinnost uvést lesní cesty do pořádku. Nápravu lze
očekávat bezprostředně po skončení těžby. Vzhledem k rozsahu a počasí, nelze nyní sdělit přesný
termín skončení těžby.

3. OSTATNÍ:
3.1.

Plán činnosti komise na rok 2010
● Revitalizace zámeckého parku (návštěvní řád, revitalizace zeleně, úpravy terénu atd.)
● Spolupráce na vytvoření pasportu stromů (spolu s odborem majetku a vnitřních věcí)

3.2.

V souvislosti s připravovanou obnovou aleje k Machačkovu kříži bylo krátce bylo diskutováno
stále se rozšiřující parkování automobilů za nemocnicí v prostoru , kde má proběhnout výsadba
nových stromů (levá strana cesty ke kříži). Šnajdr požádá ředitele Masarykovy městské
nemocnice o schůzku a stanovisko k této záležitosti.

4. ÚKOLY
Příští jednání KŽP 16.2.2010 v 15.30 hod
v kanceláři odboru Rozvoje a místního hospodářství (u Ing. Stolínové)
datum vyhotovení zápisu: 28.1.2010
zapsal předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

