
Zápis  z ustavujícího  jednání  Komise  životního  prostředí,  konaného  dne  8.11.2007 
v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod.

Přítomni: Mgr. Michal Fokt, Ing. Václav Čokrt, Ing. Vladimír Klindera.
Omluveni: Martina Beková, Ing. Petr Miškovský.
Neomluvena: Ing.Štěpánka Dostálková.
Hosté: Jaromír Fischer – starosta města.

Zapisovatel: Mgr. Michal Fokt, předseda komise

Zahájeno v 17.40

Program jednání

1. Schválení nového Jednacího řádu a Plánu činnosti Komise životního prostředí

   Vzhledem k transformaci dřívější Pracovní skupiny pro životní prostředí na řádnou komisi 
vyvstala  nutnost  přepracovat  odpovídajícím  způsobem  stávající  jednací  řád  a  zároveň 
aktualizovat plán její činnosti. 

   Usnesení: Komise životního prostředí schválila jednomyslně a v přítomnosti nadpoloviční 
většiny svých členů svůj  nový Jednací řád a  Plán činnosti.  Oba dokumenty jsou součástí 
zápisu jako přílohy.

   Hlasování: Pro – 3; Proti – 0; Zdrželi se - 0

2. Revitalizace městského parku – Jiráskových sadů, dějství první.

   Na základě žádosti ze strany Rady města se přítomní členové komise seznámili se studií 
manželů Krejčiříkových z roku 2005, zabývající se možnostmi revitalizace městského parku – 
Jiráskových sadů. 

   Usnesení: Vzhledem k tvrzení Ing. Klindery o existenci podobně zaměřené studie, pořízené 
cca o 4 roky dříve,  odkládá komise formulování svých připomínek a stanoviska ke studii 
manželů Krejčiříkových do doby, než bude dle slibu pana starosty zjištěno, zda se taková 
studie v archivu Městského úřadu skutečně nachází, a než se s ní členové komise budou moci 
rovněž seznámit a porovnat její závěry se studií novější. 

   Hlasování: Pro – 3; Proti – 0; Zdrželi se - 0

3. Řešení problémů se psími exkrementy.

   V důsledku  žádosti  Ing.  Vodičky,  vedoucího  Odboru  životního  prostředí,  se  přítomní 
členové komise pokusili zformulovat její postoj k  jeho nejnovějšímu návrhu řešení situace, 
který  namísto  speciálních  odpadkových  košů  na  psí  exkrementy  počítá  pouze  s instalací 
stojanů  s igelitovými  sáčky,  určenými  k tomuto  účelu.  Důvodem  je  podle  předkladatele 
návrhu  především  změna  zákona  č.185  /  2001  Sb.  o  odpadech,  jehož  novela  umožňuje 
přiřazení psích exkrementů k běžnému komunálnímu odpadu. 



   Stanovisko: Přestože komise původně navrhovala Radě města instalaci speciálních košů, 
neodmítá  z principu  návrh  Odboru  životního  prostředí,  protože  i  takové  řešení  situace  je 
nejspíše lepší než žádné. Doporučuje však následující doplnění návrhu:

A) stojany by měly být umístěny v blízkosti stávajících odpadkových košů; v případě, že se 
v uvažované  lokalitě  žádné  odpadkové  koše  nenacházejí,  měla  by  následovat  instalace 
stojanů, na nichž by kromě sáčků byly připevněny i běžné odpadkové koše; návrh má za cíl 
eliminovat ignoraci zařízení z důvodu pohodlnosti občanů;

 B) v zájmu účinnosti těchto opatření doporučuje komise součinnost s Městskou policií, jejíž 
příslušníci  by  po  určité  dny  zejména  v ranních  hodinách  danou  lokalitu  monitorovali  a 
kontrolovali, zda majitelé psů instalovaná zařízení skutečně využívají. V opačném případě by 
měla následovat bloková pokuta.

   Hlasování: Pro – 3; Proti – 0; Zdrželi se - 0

4) Rezignace Ing. Dostálkové na členství v komisi

    Usnesení: Komise životního prostředí bere na vědomí rezignaci Ing. Štepánky Dostálkové 
na  její  členství  v komisi  a  tuto  skutečnost  oznamuje  Radě města  jako  svému zřizovateli; 
případné nahrazení odstoupivší členky bude projednáno na některém z dalších jednání a o 
výsledku bude Rada města rovněž informována.

   Hlasování: Pro – 3; Proti – 0; Zdrželi se - 0

Ukončeno v 18.50

Podpis: 



Jednací řád Komise životního prostředí

čl.1

1. Komise  životního  prostředí  (dále  jen  komise)  byla  zřízena  usnesením č.249 Rady 
města Český Brod ze dne 17.10.2007 v souladu s  § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako iniciativní a poradní orgán 
Rady města Český Brod. Předsedou komise byl jmenován Mgr. Michal Fokt, dalšími 
členy  pak  Ing.  Václav  Čokrt,  Ing.  Štěpánka  Dostálková,  Ing.  Vladimír  Klindera, 
Martina Beková a Ing. Petr Miškovský.

2. Komise je ze své činnosti odpovědna Radě města.
3. O  své  činnosti  informuje  komise  městskou  radu  na  její  vyžádání,  nejméně  však 

jedenkrát za kalendářní rok.

čl.2

1. Komise se schází dle potřeby, zpravidla však jedenkrát měsíčně; přesný termín svého 
jednání sděluje se 14denním předstihem svému servisnímu odboru – Odboru životního 
prostředí a zemědělství Městského úřadu.

2. Jednání  komise  řídí  její  předseda  nebo v případě  nepřítomnosti  předsedy  jiný  člen, 
pověřený předsedou nebo komisí. Předsedající řídí hlasování, uděluje slovo v rozpravě 
a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

3. Předseda komise doplňuje dle potřeby komisi o další členy, vždy však s vědomím Rady 
města.

4. Komise jedná podle pořadu jednání navrženého předsedou a schváleného nadpoloviční 
většinou hlasů. V úvodu zasedání zpravidla skupina projednává informace o výsledcích 
zasedání zastupitelstva města či rady města a návrhy na zajištění úkolů vyplývajících 
z jejich usnesení a kontrolu plnění předchozích usnesení komise.

 čl.3

1. Jednání komise se účastní osoby přizvané k projednání bodů programu a další osoby 
s jejichž přítomností na jednání vysloví komise souhlas.

2. Členové  komise  mohou  v rozpravě  vznášet  dotazy,  náměty  a  připomínky 
k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.

čl.4

1. Komise  se  usnáší  nadpoloviční  většinou  všech  svých  členů.  Při  rovnosti  hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasy ostatních členů komise mají stejnou váhu.

2. Obsahem usnesení  komise  jsou  zpravidla  iniciativní  návrhy,  stanoviska  a  opatření 
z provedených kontrol pro Zastupitelstvo města, úkoly pro členy, doporučení výborům 
a  jiným  orgánům  města,  upozornění  pro  tajemníka  města,  pro  vedoucí  odborů  a 
vedoucí  organizačních složek nebo příspěvkových organizací  zřízených městem na 
nedostatky komisí zjištěné.



čl.5

1. Z jednání komise se pořizuje zápis, který bezodkladně ověří zvolení ověřovatelé 
zápisu,  jeho  stejnopis  se  předává  do  sekretariátu  starosty  města,  kde  musí  být 
k dispozici k nahlédnutí

2. Usnesení komise se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda. Po ověření je 
zápis  distribuován členům  komise,  členům  zastupitelstva  města  a  tajemníkovi 
městského úřadu.

čl.6

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na nejbližším zasedání Rady města.

V Českém Brodě dne 8.11.2007

Plán práce Komise životního prostředí

   Komise životního prostředí (dále jen komise) jako poradní a iniciativní orgán Rady města 
v rámci své činnosti zaujímá stanoviska k aktuálním tématům a otázkám nastoleným Radou 
města, a zároveň podává Radě města a Zastupitelstvu města iniciativní návrhy vycházející 
z vlastní  aktivity jejích členů a také z podnětů občanů města.  V souvislosti  s tím pokrývá 
komise v rámci své činnosti následující oblasti:

1) Životní prostředí a zeleň

 - ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu se komise bude zasazovat o 
rozvoj, obnovu a údržbu veřejné zeleně ve městě i jeho přidružených obcích, včetně údržby 
břehů Šembery v obou městských parcích, a zprostředkovávat Radě města názory občanů na 
možnosti vylepšení stávajícího stavu.

2) Odpady

-  ve  spolupráci  s Odborem životního prostředí  Městského úřadu bude komise dohlížet  na 
likvidaci  černých  skládek  v katastru  města  a  jeho  přidružených  obcí,  monitorovat  stav 
nakládání s odpady ve městě a zasazovat se o navýšení počtu sběrných kontejnerů na tříděný 
odpad, a v neposlední řadě nastolovat řešení otázky zahradních odpadů.

3) Rekreace a volný čas

-  v návaznosti  na  obnovu  a  údržbu  veřejných  zelených  ploch  bude  komise  zkoumat  a 
navrhovat možnosti efektivního využití těchto ploch k rekreačním a relaxačním účelům => 
cyklostezky a pěší stezky – návaznost na případné naučné a turistické trasy po památkách a 
zajímavých přírodních lokalitách v okolí města, dále dětská hřiště atd.



4) Ostatní

- komise bude zaujímat svá stanoviska i k otázkám bezprostředně s výše uvedenými oblastmi 
nesouvisejícím, bude-li jejich řešení ovlivňovat životní prostředí ve městě a jeho přidružených 
obcích.
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