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Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 07.12.2021 od 17.00 hodin 

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

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Lucie Pivoňková, Milan Majer, Jan Rákocy, Pavel Bretšnajdr, 
Michala Misterková, Ladislav Velehradský 

  
Nepřítomni: Hana Sixtová, Vladimír Martínek, Roman Frodl, Ladislav Grössl, Karolína Blažková  

 
Omluveni: Vladimír Martínek, Roman Frodl, Ladislav Grössl, Hana Sixtová, Karolína Blažková  
 
 

 

  
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Aktuality 
4. Plán práce na další rok  
5. Recyklace odpadu 
6. Různé 
7. Závěr 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:05 hodin a přivítal hosta Ing. Rostislava Vodičku 
Přítomno 7 členů, komise JE tedy usnášení schopná. 
Navrhovaný program byl schválen všemi přítomnými členy. 
 
2. Schválení zápisu 
Zápis ze dne 26. 10. 2021 byl schválen všemi přítomnými členy.  
 
3. Aktuality 

Na základě mailové komunikace s paní Blažkovou a jejího rozhodnutí bylo navrženo odvolání z funkce 
členky komise životního prostředí. Předseda komise ŽP vyzval ostatní členy k hlasování o odvolání 
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paní Karolíny Blažkové, které bylo následně jednohlasně schváleno.  Paní Karolína Blažková byla 
odvolána počtem hlasů 7 – 0 – 0.  

Předseda komise zmínil jako nedávno proběhlou aktualitu sázení stromů u Nové Vsi II. Slova se ujal 
host Ing. Rostislav Vodička a upřesnil podrobnosti sázení.  Jednalo se celkově o 20 stromů, které byly 
dne 27. 11. 2021 vysázeny s nízkou účastí lidí. Pan Rakocy argumentoval, že se o akci dozvěděl 
bohužel pozdě. Ing. Vodička potvrdil, že informace o sázení u Nové Vsi II. byla zveřejněna pouze 3 dny 
před avízovanou akcí. Na základě této diskuze bylo dohodnuto, aby se zveřejňování těchto akcí 
provádělo nejméně 2 týdny předem.  Bylo doporučeno upozornit PR managerku na skutečnost 
pozdního uveřejňování aktualit. 

Dále pan Bretschneider navrhl, zda by bylo možné dosadit cca 3 kusy nových lip do lipové aleje 
v Liblicích. Ing. Vodička jeho návrh podpořil, bylo dohodnuto připomenout sázení v Liblicích 
v průběhu září 2022, protože podzimní sázení zaručuje lepší uchycení stromů.  

Pan Majer dále zmínil barevnou vodu v Kounickém potoce. Ing. Vodička vysvětlil, co se stalo a osvětlil 
problém i z hlediska inspekce životního prostředí. Jednalo se o problém, kdy se ve stojaté vodě 
Kounického potoka přemnožily řasy a způsobily tak nachové zbarvení. Problém barevné vody 
v potoce je stále předmětem dalších šetření.  

Pan Velehradský upozornil na spadlý betonový plot kousek za obchodním centrem Penny. Plot leží 
v řečišti Šembery, kde brání volnému průtoku vody a hlavně nevypadá esteticky. Bylo domluveno, že 
tento problém bude předán Městu k řešení.  

4. Plán práce   

Členové a členky komise ŽP slíbili pomoc s kontrolou zeleně na Českobrodsku.  Mapy zajistí Ing. 
Vodička ve spolupráci s panem Aberlem.  Slova se ujal Ing. Vodička, představil první vytištěné mapy 
ve formátu A3 i mapový portál, podle kterého se českobrodská zeleň na pozemcích Města Český 
Brod. Dále popsal a vysvětlil způsob práce s mapami, jak zakreslovat a na co se při kontrole zaměřit.   
Bylo domluveno, že pan Aberle dodá mapy na odbor životního prostředí v Českém Brodě, kde si je 
v průběhu prosince členové komise rozeberou pro provádění kontrol.  Předseda komise, Jaroslav 
Najbert se dobrovolně zavázal k tomu, že odkontroluje pozemky v k.ú. Liblice, paní Misterková 
projevila zájem o Štolmíř.  Mezitím pan Rakocy našel i další odkaz na mapový portál, zmínil se o něm 
a slíbil ho zaslat panu předsedovi, který ho následně vloží do zápisu z tohoto jednání komise.  Členové 
komise se dohodli, že kontrola pasportizace zeleně na pozemcích města bude probíhat v průběhu 
měsíce ledna 2022. Předseda dále vyzval k dalším podnětům na činnost komise životního prostředí  

Lucie Pivoňková upozornila na cesty mezi poli, aleje.  Ing. Majer připomněl, jak to dopadlo 
s pachtovními smlouvami, 95 % z nich bylo neřešitelným problémem, dodatky byly vypovězeny. 
Přesto Město podporuje tvorbu alejí a polních cest jako je v Krupé, nyní ve Štolmíři.  Ing. Vodička se 
zapojil do diskuze a ukázal na mapách, kde všude by bylo možné vytvořit aleje, navrhl osazovat je 
hlavně ovocnými stromy. Pan Rakocy navrhl, že při lednové kontrole pasportizace zeleně by bylo 
možné zakreslovat do map  další návrhy takových míst, kde by bylo možné tvořit aleje, dosazovat 
stromy kolem hřišť i na dalších prostranstvích.   
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5. Recyklace odpadu 

Jan Rakocy zmínil problém, že na některá místa popisná v Českém Brodě za jeden poplatek za svoz 
komunálního odpadu je vyváženo 3–5 popelnic. Vznesl dotaz, zda je nějaká možnost měřit množství 
vyváženého a zpracovaného odpadu na osobu?  

Pan Bretschneider se zmínil o stanovení maximálního počtu známek na jedno číslo popisné.  

Předseda komise navrhl, že způsob vyvážení a zpracování komunálního odpadu by na jednom 
z příštích jednání komise ŽP mohl vysvětlit pan Kruliš. Zároveň navrhl, že by se také pozvat  Mgr. 
Klinecký. Tématu třídění a svozu odpadu by se chtěla komise věnovat prioritně v dalším roce 
 

6. Různé 
Předseda komise navrhl termín příštích jednání na vždy úterý od 17:00 hodin, což bylo jednohlasně 
schváleno 7 – 0 – 0.  
Bylo domluveno, že první jednání komise ŽP roku 2022 se uskuteční 01. 02. 2022 v 17:00 hodin 
v malém sále IC, následující pak 08. 03. 2022 opět v 17:00 hodin.  

 
7. Závěr 
Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 18:15 hodin. 
 
 
 
 

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

         Jaroslav Najbert 
        předseda komise životního prostředí  
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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