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Zápis č. 7 
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 20. 2. 2020 

od 17:30 hodin v počítačové učebně, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod 

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Lucie Pivoňková, Roman Frodl, Michala Misterková,  
Pavel Bretšnajdr, Milan Majer, Hana Sixtová 

Nepřítomni: Ladislav Velehradský, Karolína Blažková, Jan Rákocy, Ladislav Velehradský 
Hosté: Aleš Kašpar, Rostislav Vodička, paní Soukupová 
 
 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Úkoly z Rady města  
- Návrhy změn územního plánu města Český Brod – projednání návrhů změn ÚP 
4. Schválený projekt využití Vrátkovské hájenky k environmentálním aktivitám; jak k realizaci 
projektu mohou přispět členové komise – s projektem seznámí paní Soukupová  
5. Aktuality z OŽPZ – schválený rozpočet, regenerace městského parku aj. 
6. Návrh projednání podpory České ornitologické společnosti 
7. Různé  
8. Závěr 
 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert. 
Přítomno 7 členů, komise tedy je usnášení schopná. 
Navrhovaný program, byl schválen všemi přítomnými členy. 

 
2. Schválení zápisu 
Z důvodu změny zapisovatelky komise nebyl vytvořen zápis z předchozího jednání komise a předseda 
komise pověřil novou zapisovatelku sepsáním tohoto zápisu na základě poznámek, které jí poskytne. 
(zápis č. 6). 

 
3. Úkoly z Rady města 
Návrhy změn územního plánu města Český Brod – projednání návrhů změn ÚP 
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Stávající územní plán je v platnosti již 3 roky a nasbíraly se individuální podněty na změny, tak se 
otevírá otázka, co ještě by se mohlo změnit – např. změna využití nějaké lokality. Členové byli 
vyzváni, aby popřemýšleli o místech, kterých by se to mohlo týkat a do termínu do 4. 3. 2020 sepsali 
své návrhy k projednání územního plánování - co by se mohlo projednat a zaimplementovat do 
návrhu s ohledem na životní prostředí. 
 
 
4. Schválený projekt využití Vrátkovské hájenky k environmentálním aktivitám; jak k realizaci 
projektu mohou přispět členové komise  
S projektem využití Vrátkovské hájenky k environmentálním aktivitám komisi seznámila paní 
Soukupová. Dotaz z její strany byl, jestli by se členové komise chtěli aktivně zapojit do projektu ve 
svém zájmovém oboru. Také jestli by mohla komise pomoci s výběrem (připomínky a podněty) ze 
skupiny neziskových organizací podle specifikací a požadavků, která by pak převzala zaštítění nad 
programem. Také nabídla možnost zúčastnit se Letní školy pedagogů Českobrodska, který se bude 
pořádat koncem srpna v liblické Střední odborné škole.  
Úkolem pro komisi je promyslet, co by ve Vrátkovské hájence bylo možné realizovat. 
Komise se dohodla, že některé z příštích jednání komise uskuteční přímo v hájence, aby mohla lépe 
uvážit možnosti, které se nabízí. 
 

5. Aktuality z OŽPZ – schválený rozpočet, regenerace městského parku aj. 
Pan Vodička přednesl body schváleného rozpočtu, které se týkají odboru životního prostředí. 
> Pasport zeleně - na péči o stromy (200.000Kč), zálivku (50.000Kč). 
Mluvilo se o tom, jestli budou kapacitně dostačovat na zálivku a péči technické služby, nebo jestli 
bude nutné využít externí firmy. Toto téma by se mohlo více probrat jako samostatný bod na příštím 
jednání. Externí firma se vyplatí na výsadbu nových rostlin, jinak je neekonomická, ale technické 
služby nemají kapacitu na udržování již vysazených rostlin. 
> Také bude probíhat revitalizace městského parku a pivovarského rybníka. Přibližně za měsíc už by 
měly být připravené konkrétní návrhy, a pokud nebudou rozporovány, tak bude následovat setkání 
s veřejností, kde bude studie představena veřejnosti.  
> Zpracování plánu péče o rákosiny ve Štolmíři, základem bude biologický průzkum a průzkum 
druhové pestrosti, zachování lokalit pro stávající druhy, atd.   
> Také nadnesl téma studie na sídliště Jahodiště z pohledu ŽP a námět pro komisi najít vhodná místa, 
kde by bylo možné vysadit stromy a další zeleň. 
> V plánu bylo též vysadit květinové záhony a úprava chodníků v Tyršově ulici, ale kvůli výročí Sokola 
je tento projekt posunutý. 
> Bude probíhat rehabilitace a rekonstrukce travnatých ploch na náměstí s rozpočtem 120.000Kč. 
> Město podalo žádost o dotaci na zpracování studie přírodně blízkých protipovodňových opatření na 
celém území. Dále by měl vzniknout návrh na opatření v krajině a přípravy na změny klimatu. 
Sjednaná firma připraví návrh Opatření v krajině, ať už v oblasti agrotechniky (průlehy, meze, atd.). 
Studie by měla být zpracována do roku 2021. Na opatření, která budou vyžadovat územní rozhodnutí, 
tak zpracují projektovou dokumentaci. Vytipovali místa, která jsou reálná k realizaci, a probíhá 
jednání s vlastníky. Týká se to celého ORP. Povodí Labe si nechalo zpracovat studii od jiné 
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společnosti, kde jsou i ohrožená nebo kritická místa na Šembeře, která se týká intravelánu. Až jim to 
jejich sjednaná firma zpracuje, tak Povodí Labe poskytne materiály i našemu městu, které doplní 
prázdná místa, která nepokryje výše uvedená studie. Na komisi bylo již dříve řešeno jak pomoci 
malému oběhu vody a jakým způsobem posílit retenční schopnost toků - bez velkých nákladů a 
svépomocí. Komise se zajímala, jestli se tato studie dotýká i tohoto tématu. Řešili se potoky na území 
města a možnosti udržení vody.  
Možnosti navrhované komisí nejsou právně realizovatelné, protože realizaci schvaluje Správce toku a 
Správce povodí – od nich je potřebné povolení pro jakýkoliv zásah do toku a Vodoprávní úřad 
kontroluje kladné vyjádření a jestli je dokumentace v plném rozsahu. 
> U horní školy u pískového hřiště na pruhu pozemku, které vlastní město vzniká představa o 
vytvoření zatravněného pásu s květinami – pestřejší a také pastva pro hmyz a také by tam šli vysadit 
stromy. 
> Záměr na žádost o dotaci k obnovení stezky Český Brod – Klučov (znovu vytvoření cesty) podél 
starého koryta Šembery. 
   
 
6. Návrh projednání podpory České ornitologické společnosti 
Paní Pivoňková přednesla návrh na podporu České ornitologické společnosti. Jde o to, že 
Ministerstvo zemědělství plánuje povolit rozsypávání jedu proti hrabošům na povrch půdy.  Loni 
v srpnu se České ornitologické společnosti povolení podařilo zvrátit. Po tiskové zprávě České 
ornitologické společnosti se u veřejnosti zvedla velká vlna nesouhlasu a ministr Toman vzal 
rozhodnutí rychle zpět. 

Teď chce ministr rozsypávání jedu Stutox II po povrchu půdy opět povolit, a to na místech, kde 
„populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti.“ Jenže volně rozhozenými granulemi jedu 
se mohou otrávit i ptáci a další živočichové. Zároveň, přiotrávení hraboši budou snadnou kořistí pro 
ptáky, kteří se hraboši živí. Loni se takto otrávili čápi. 
 
Paní Pivoňková navrhla doporučit radě napsat ministrovi zemědělství, že nechceme jedy v naší 
krajině. 

Komise se rozhodla návrh podpořit. 
 
 
7. Různé 
Byly pořízeny 2 ks fotopastí a v průběhu ledna byly umístěny na vytipovaná místa. 
Podzimní sázení stromů za účasti českobrodského gymnázia se velice povedlo a pokud komise 
vytipuje další místa, kde by byla výsadba stromů možná, tak pan Vodička přislíbil akci zopakovat. 
Ve městě se opět usídlili holubi, příští týden budou instalovány odchytové klece. 
 
 
8. Závěr 
Další jednání komise životního prostředí je plánováno na 2. 4. 2020.  
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Jednání skončilo v 19:00 hodin. 
 
Doporučení radě města 

1/2020 Podpora České ornitologické společnosti 
Radě města se navrhuje podpořit Českou ornitologickou společnost formou dopisu ministerstvu 
zemědělství s vyslovením nesouhlasu za město Český Brod s rozsypáváním jedu Stutox II v naší 
krajně.  
Odůvodnění: V době, kdy se hovoří o úbytku přírodní rozmanitosti jako o druhém nejzávažnějším 
problému lidstva, je takovýto přístup ministerstva zemědělství absolutně nepřijatelný. 
 
 
schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 
 
 
 

  ------------------------------------------------------ 
         Jaroslav Najbert 
        předseda komise životního prostředí 
zapsala: Antonie Kolingerová 
zapisovatelka   
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