Zápis
z 5. zasedání Komise komunálu a životního prostředí dne 18. 9. 2019
Přítomní členové:
Omluvení členové:

Ing. Joshua Janů (předseda komise), Ing. Jan Zástěra, Mgr. Karel
Herold, Ing. Jiří Šenkýř, David Odvárka, Igor Jelínek, Patrik Chudovský
Alena Kratochvílová, Vlasta Vostřežanská, Mgr. Ludmila Řezníčková (
garant komise), Miluše Kozáková (tajemnice komise )

Přítomní hosté: Ing. Mgr. Lucie Radilová (zaměstnanec MěÚ, odbornice v oblasti zahradní a
krajinářské architektury)
Z důvodu nepřítomnosti paní tajemnice pořizuje zápis předseda komise
Program:
1. Vystoupení hosta Ing. Mgr. Radilové
2. Oprava městských komunikací /ústní zpráva Mgr. Herold/
3. Participativní rozpočet /ústní zpráva Ing. Janů/
4. Nebezpečné zábradlí u Konventského rybníku
5. Dostavba komunikací a obnova poškozených travnatých ploch
6. Komplexní pozemkové úpravy
7. Lokality pro výstavbu parkovacích stání
8. Plán zimní údržby / - pozn. Ing Šenkýře - Plán by měl být na období 2019 - 2020.
Jamborova ul. by měla být udržovaná a to v 1., vedlejší ulice na Vodojemu by měly mít
prioritu aspoň ve dnech, kdy je plánován svoz komunálního odpadu. /
Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání a přítomných hostů
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise a zjistil usnášeníschopnost komise.
Představil návrh programu pro dnešní zasedání.
Usnesení:
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen a přítomnost hostů na jednání komise.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 1) Vystoupení paní Ing. Mgr. Radilové
Ing. Mgr. Radilová se představila a představila svoji činnost v rámci městského úřadu.
V rámci vystoupení paní Radilové bylo diskutováno:
Dotaz Ing. Šenkýře na pramen na Vodojemu:
Ing. Mgr. Radilová : otázkou je jeho vydatnost, ta ovlivní další postup
Mgr. Herold položil otázku směrem k přehodnocení sečení a nesečení zelených ploch

Ing. Mgr. Radilová : firma provádějící údržbu zeleně nedisponuje zahradnickým vzdělání a
v důsledku toho jsou v rámci údržby problémy, existuje metodika a tudíž příští rok lze
očekávat zlepšení ( např. výška kosené trávy, načasování sečí, postup a technologie
odplevelení), je dobře, že se to letos vyzkoušelo, je problémem, že je odděleno ( odtrženo)
sečení a ostatní údržba zeleně v rámci dvou zakázek.
Ad 2) Oprava městských komunikací – Mgr. Karel Herold – ústní zpráva
Mgr. Herold
Před dvěma lety začala oprava ul. Strojírenské, realizovalo se 106 metrů ( bez projektové
dokumentace) a mělo se pokračovat, letos opět odloženo.
Oprava Studentské ul. odložena z důvodu výstavby tělocvičny.
Ul. Nová se měla začít opravovat letos, dosud nezahájeno.
Ul. Libušínská je nutno komplexně opravit.
V minulosti provedeny pouze částečné opravy, nesystematické ( viz úprava u hřbitova na
Jamské).
Nešťastně načasovaná oprava chodníku u 2. základní školy ( ul. Komenského ) začala spolu
se začátkem školního roku.
Ing. Mgr. Radilová - Existují firmy s moderními technologiemi na opravu povrchů, zkusí
prověřit možnosti.
Návrh usnesení:
Komise doporučuje radě města začlenit do rozpočtu města na rok 2020 opravu
povrchů páteřních komunikací v prioritách: Strojírenská, Libušínská, Studentská,
Nová.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Participativní rozpočet – ústní zpráva Ing. Joshua Janů
Předseda komise informoval přítomné o postupu participativního rozpočtu v letošním roce.
Účast občanů města na veřejné prezentaci návrhů dne 5. 9. 2019 byla nulová.
Ing. Mgr. Radilová: Zmínila určité problémy spojené s touto formou provádění zásahů ve
veřejných prostorech. Je dobře, že se lidé mohou vyjádřit, ale často neznají kontext a potom
jednotlivé akce nejsou koncepční.
Během diskuse bylo identifikováno několik problémů (nízký zájem veřejnosti, špatná
mediální propagace, nenaplňování stanovených cílů).
Ing. Janů: Uvažuje nad pozváním paní Radky Remarové na některé z příštích zasedání
komise za účelem vedení diskuse ohledně dalšího směřování tohoto projektu.
Členové komise souhlasí, že jednání dnes bude přerušeno a podle programu, který byl dnes
schválený, se bude pokračovat v příštím řádném termínu tj. 16. 10. 2019 v 15 hodin
Předseda komise poděkoval všem zúčastněným za účast na zasedání.
Předseda v 16,50 hod. ukončil zasedání komise z technických důvodů (bylo nutno opustit
budovu městského úřadu z důvodu konce otevírací doby).
Zapsal: Joshua Janů

