
Zápis z jednání komise životního prostředí, konané dne 27.03.2012
v kanceláři vedoucího odboru ŽPZ

Předseda: Ing. Vladimír Martínek
Členové: Mgr. Michal Fokt - nepřítomen

Bc. Jiří Stuchl - omluven
Ing. Štěpánka Dostálková
RNDr. Matúš Kocian Ph.D.
Mgr. Irena Fuchsová

                        Mgr. Zdena Bouchalová

Hosté: Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ŽPZ
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková

Zasedání bylo zahájeno 27.03.2012 v 18:10 hod. předsedou komise Ing. Martínkem

Program jednání :

- Úvodní slovo
- seznámení se s problematikou čistoty města, jaro 2012, seznámí ředitel 

Technických služeb Český Brod, Ing Kruliš
- vyhodnocení problematiky třídění odpadů města             dto 
- vystoupení vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu Č. Brod 

k projektům zlepšujícím životní prostředí v Č. Brodě Ing. Vodičky
                 -      podněty k činnosti komise, jako čistota silnic, černé skládky

-  a další podněty

Předseda komise přivítal všechny přítomné na dnešním jednání, poděkoval za účast a omluvil 
členy, kteří se nedostavili, zrekapituloval podněty z předchozího zasedání.

Ing. Kruliš komisi informoval o probíhající akci „ukliďme Pošembeří“, kdy městská část 
Liblice již byla uklizena a nyní se chystá městská část Štolmíř. Ředitel TS uvedl, že se také 
upravují keře, stezky, na které se dává recyklát. Vyhodnocení celé akce se bude konat na 
Klepci.
Od 01.04.2012 budou v TS provádět lidé z ÚP veřejnou službu a k dispozici bude asi 20 osob.
Dále nás Ing. Kruliš informoval o svozu odpadů, kdy se bioodpad bude vozit do Radimy, kde 
mají novou kompostárnu a tudíž bude zavážena zdarma. 
Svoz bude probíhat od června do listopadu každý týden. Od 01.05.2012 sudý/lichý týden svoz 
i na sídlišti. TS čeká schůzka se zástupci bytovek, družstev, atd., kdy jim bude záměr třídění 
vysvětlen. (čím více se bude třídit - tím méně se bude navyšovat poplatek, více odpadu - vyšší 
cena)
Mgr. Fuchsová nastínila problém s hromaděním odpadů u popelnic na sídlišti a následně 
jejich zaúčtování Technickými službami za odstranění bytovému družstvu. Ing Kruliš komisi 
informoval, že na sídlišti je městem instalován kamerový systém a TS také instalovaly 
fotopasti a tak se mohou občané bránit. 
  
Závěr: Komise ŽP doporučuje Radě města zabývat se kamerovým systému tak, aby se 

obsluha kam. systému zajímala o místa, která jsou nejvíce postižena. Je možné 



požádat o součinnost ředitele TS, který má zmonitorovaná místa, kam zaměřit 
svou pozornost.

RNDr. Matúš Kocian Ph.D. přítomné pozval na otevření komunitního centra, které se 
bude konat 17.06.2012. 

Téma na příště:
- Architektonická úprava náměstí
- Území Přistoupim
- Další 

Ukončeno: 19:50 h

Zpracovali:
Olga Kadeřábková
Ing. Vladimír Martínek




