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Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 26.10. 2021 od 17.00 hodin 

v malém sále IC, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod 
 

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Lucie Pivoňková, Milan Majer, Jan Rákocy 
  
Nepřítomni: Hana Sixtová, Vladimír Martínek, Michala Misterková, Ladislav Velehradský,  

Pavel Bretšnajdr, Roman Frodl, Ladislav Grössl, Karolína Blažková  
Omluveni: Pavel Bretšnajdr, Michala Misterková, Ladislav Velehradský 
  
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Volné náměty k diskuzi 
4. Aktuality 
5. Různé  
6. Závěr 
 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:05 hodin.  
Přítomni 4 členové, komise tedy není usnášení schopná. 
Navrhovaný program byl schválen všemi přítomnými členy. 
 
2. Schválení zápisu 
Zápis z 20. 5. byl schválen všemi přítomnými členy.  
 
3. Volné náměty k diskuzi 
Pan Majer zmínil zamýšlený skatepark, který měl původně vzniknout v bývalém areálu ZZN. Dalším 
možným místem je prostor mezi Penny a Lidlem, hned za místními jatky. Možnost vzniku skateparku 
ve Štolmíři není přijatelná z důvodu územního plánu a z hlediska jedné z posledních klidných zón pro 
odpočinek, procházek s kočárky i psy na vodítku.  

Paní Pivoňková připomněla problém se dvěma kontejnery v ulici Želivského. Kontejnery jsou 
umístěny neprakticky na chodníku, kde omezují pohyb chodců. Chodci tak musí využívat silnici a dbát 
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zvýšené pozornosti při pohybu v ní.  Řešením této situace je přesun kontejnerů tak, aby nebránily 
chodcům a přitom byly v dosahu pro obyvatele sociálního domu v ulici Želivského.  

Pan Rákocy navrhl, aby Technické služby zajišťovaly úklid a čistotu ve městě tak, jak mají, a přitom 
nepoškozovaly cizí majetek. Zdokumentovány má fotografiemi necitlivé zásahy při pletí a čištění 
chodníků, při kterém byly zničeny okrasné rostliny v okolí jeho bydliště.  

Předseda komise tak plynule navázal na problém péče o zeleň, kterému se komise poslední měsíce 
věnuje při přípravě tzv. standardu péče o zeleň. Standard péče o travnaté plochy měl být vypracován 
do července 2021, důvodem pro nevyhotovení byl nesoulad v pasportech zeleně se skutečným 
stavem. Čekalo se na přípravu mapových podkladů v GIS, které připravoval p. Aberle. Dne ě0. 9. se 
konala schůzka (p. Vodička, p. Kruliš, p. Najbert) v učebně IT MěÚ, kde se ukázalo, že současný stav 
mapových podkladů neumožňuje dokončení standardu. V aplikaci se vyskytlo více problémů – jednak 
uživatelské (náročnost pohybu v aplikaci pro běžné občany, nepřehlednost jednotlivých vrstev - 
shoda nepanovala na možnosti exportu dat do pdf a vyvěšení aktuálních map částí města na webu), 
jednak stran aktualizace dat. Předseda komise navrhuje členům komise, zda jsou mezi sebou schopni 
najít dobrovolníky pro kontrolu shody skutečného stavu zelených ploch s pasporty. Pasporty jsou 
k dispozici, budou zaslány v průběhu listopadu mailem všem členům komise společně s výzvou ke 
kontrole. Důležitou změnou je chystaný záměr najmout externistu pro vytvoření Generelu městské 
zeleně, který město zatím nemá zpracovaný a který by stanovoval zásady managmentu o zeleň.  
P. Vodička jedná s architektem, zatím jsme ve fázi sladění ceny předběžné poptávky a konečné 
nabídky vyhotovení. Zatímco externí zpracovatel by mohl zásady (standard) péče sepsat, Komise by 
pomáhala s kontrolou pasportů a nabídla fotodokumentaci a zpětnou vazbu k textu. Vzhledem 
k ukončení vegetativní sezony je zatím pro zpracování čas.  

4. Aktuality 
- Ekocentrum Vrátkov, kde probíhají různé ekologické kroužky, semináře a aktivity nejen pro školy, 
ale i pro širokou veřejnost, je funkční, stabilizovalo se personálně a novým koordinátorem ekoaktivit 
je p. Jakub Brichta.  

- Podzimní výsadba stromů pro veřejnost pokračuje zatím ve dvou lokalitách - dne 27. 11. 2021 u 
polní cesty k Nové Vsi II od Štolmíře (navázání na jarní výsadbu) a v Liblicích obnova stromořadí 
směrem na Přistoupim (termín bude aktuálně sdělen na stránkách Spolku přátel obce Liblice).  

- Přehrádky, které vznikly na Kounickém potoce, daly podnět pro zamyšlení, aby něco podobného 
vzniklo i na jiných potocích např. na Jalovém potoce. Dokumentace projektu, který ve spolupráci s p. 
Bretšnajdrem a p. Najbertem  realizovali studenti Gymnázia Přírodní škola, byla předána správě 
povodí. Bohužel bez odezvy. Projekt se přitom jeví jako ideální nízkonákladový způsob, jak reagovat 
na klimatickou nouzi bez nutnosti stavět velké vodní nádrže.  

- Na Kounickém potoce dojde ke vzniku odlehčovací, odkalovací stanice, která bude napojena na 
kanalizaci. O detailech bude informovat p. Majer.  

- Kanalizace v Tismicích, která obtěžuje obyvatele zápachem, což je způsobeno pravděpodobně 
malým průtokem z důvodů šetření vodou.   
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5. Různé 
Předseda komise navrhl termín příštího jednání na úterý 07. 12. 2021 od 17:00 hodin. Cílem jednání 
bude vytvořit plán schůzek, akcí a výhledů do budoucna. Dále pak zabývat se odpadovým 
hospodářstvím, a to hlavně tříděním, případně vlivem třídění na tvorbu poplatku za svoz 
komunálního odpadu.  

6. Závěr 
Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 17:50 hodin. 
 
 

 
  ------------------------------------------------------ 

         Jaroslav Najbert 
        předseda komise životního prostředí  
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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