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Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 01.02.2022 od 17.00 hodin 

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

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Lucie Pivoňková, , Jan Rákocy, Pavel Bretšnajdr, Michala 
Misterková, Ladislav Grössl  

  
Nepřítomni: Hana Sixtová, Vladimír Martínek, Roman Frodl, , Milan Majer, Roman Frodl 

 
Hosté: Ing. Rostislav Vodička, Mgr. Tomáš Klinecký 
 
 

 

  
Program: 

1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Aktuality 
4. Kontrola zelených ploch a passportů – vyhodnocení  
5. Dopravní situace v Liblicích  
6. Různé 
7. Závěr 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:10 hodin a přivítal hosty Ing. Rostislava Vodičku a 
Mgr. Tomáše Klineckého.  
Navrhovaný program byl schválen všemi přítomnými členy. 
 
2. Schválení zápisu 
Zápis ze dne 01.02.2022 byl schválen všemi přítomnými členy.  

3. Aktuality 

Ing. Rostislav Vodička předložil členům komise rozbor vody z Kounického potoka, který opravdu 
dokázal, že zbarvení  vody bylo důsledkem přemnožení bakterií. Pan předseda komise navrhl, aby se 
tento rozbor stal přílohou tohoto zápisu.  

Ing.  Vodička plynule navázal na problém pasportizace zeleně. Připomněl, že zpracovatelem generelu 
bude pan Štefl, na kterého jsou velmi pozitivní reference z blízkých Úval. Jan Rakocy připomněl, aby 
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byl kladen zvláštní důraz na správné mulčování, aby se neničily trávníky. Předseda, pan Najbert vznesl 
dotaz na termíny vyhotovení, aby podle generelu mohly Technické služby začít již tuto sezonu 
pracovat, komise ho musí zpřipomínkovat. Ing. Vodička potvrdil, že generel by měl být hotový nejdéle 
do poloviny dubna.  

Mgr. Klinecký zmínil problém stromů v městském parku, jejich přirozený úbytek, horší zdravotní stav 
a možnost dalšího vysázení stromů. Ing. Vodička sdělil, že osazovací plán parku má na starosti Ing. 
Souček. Park bude osázen vybranou firmou, nikoliv dobrovolníky, hlavně z důvodů následné péče.  

Na území Českého Brodu proběhne i celková pasportizace stromů, v rámci toho budou označeny a 
ošetřeny, případně pokáceny nebezpečné stromy.  Náhradní výsadba je samozřejmě zajištěna.  Jan 
Rakocy zmínil problém poškozených stromů u nákupního střediska Billa. S Ing. Vodičkou se shodli, že 
se jedná o silně poškozené stromy, jejichž problémem je hlavně nedostatečná péče.  

4. Kontrola zelených ploch a pasportů – vyhodnocení 

Předseda komise shrnul dosavadní práci dobrovolníků – členů a členek komise – na kontrole zeleně 
ve městě. Podklady budou sestavovat do jednoho dokumentu předseda komise a Ing. Vodička.  

Lucie Pivoňková popisuje, kde si nebyla při kontrole zeleně jistá, kdo se o zeleň stará. Jednalo se o 
areály škol a školek, bývalou nemocnici, domov důchodů i některé polní cesty. Předseda komise i 
ostatní členové její problém odsouhlasili, předseda komise navíc zmínil problém „PRIVATIZACE 
ZELENĚ“, kdy dochází k tomu, že obyvatelé parkují a různě využívají zelené plochy, které nejsou jejich 
majetkem. Ing. Vodička navrhuje, že by bylo dobré na tento problém upozornit pana Štefla, který 
bude generel českobrodské zeleně zpracovávat.  Mgr. Klinecký souhlasí, ale oponuje, že zatím 
tomuto nelze jen tak přihlížet, lze tento problém řešit s městskou policií.  

Vzhledem k tomu, že není úplně jasné, kdo a kdy se o jaké části zeleně stará („k ceduli Český Brod 
pečují o zeleň Technické služby, za cedulí Český Brod podél silnic Krajská správa a údržba silnic) Jan 
Rakocy navrhl,  že by bylo dobré umět vyčíslit náklady na údržbu zeleně na pozemcích Kraje, které 
bychom mohli po Kraji zpětně požadovat jako kompenzaci. Je tedy nutné dát passportizací do 
souladu to, oč se Město stará.  

Bylo dále navrženo dosázet stromy u silnic na Liblice, Bylany a Přistoupim. Jan Rakocy vznesl dotaz, 
zda by bylo možné dosázet z pozice Města. Mgr. Klinecký navrhuje zahájit jednání o údržbě stromů 
s KSÚS. Komise tedy doporučuje Radě Města zahájit jednání s krajskou správou, zda by se finančně 
podíleli na nákupu a údržbě stromů, výsadbu bychom mohli zajistit s dobrovolníky.  

Lucie Pivoňková upozornila na problém u cvičáku pro psy, kde každý parkuje, jak se mu zlíbí a 
poškozuje tak i městskou zeleň. V diskusi na toto téma padaly návrhy,  jak ideálně by měla parkovací 
místa vypadat. Mgr. Klinecký navrhl zřízení parkovacích míst u cvičáku opět nechat projednat Radou 
Města. Ing. Vodička navrhl, aby se téma parkovacích míst předložilo panu Šteflovi, který by se v rámci 
tvorby generelu k němu vyjádřil přesněji. 

Lucie Pivoňková se dále zmínila o objektu bývalého bazénu a o problému, zda ho brát jako zelenou 
plochu. Mgr. Klinecký vysvětlil, že Město s tímto objektem má dva záměry. Buď nechat ho jako 
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zelenou plochu, o kterou by se staraly Technické služby, nebo pronajmout ho SK Český Brod, který by 
ho mohl využívat jako hřiště.  

Lucie Pivoňková se dále zmínila o pěšince směrem na Kounice, která je z části pozemkem Města a 
z části majetkem společnosti Leccos, o.s.. Mgr. Klinecký vysvětlil, že město s tímto pozemkem počítá 
jako se stavebním pozemkem,  dále doplnil, že se zamýšlí v blízké budoucnosti vybudovat na tomto 
pozemku i dětské hřiště.  

Další problémovou oblastí byly i polní cesty do Štomíře, podle nichž jsou škarpy stále plné bodláků a 
náletů.  Ing. Vodička vysvětlil, že tyto škarpy by si mohli dle potřeby čistit sami majitelé hospodáři, 
kteří hospodaří na přilehlých polích, ale na druhou stranu, že tyto škarpy plné křoví a bodláků slouží 
také jako přirozený úkryt pro živočichy. Mgr. Klinecký doplnil, že tyto škarpy mají za povinnost 
dvakrát ročně udržovat Technické služby.  

Než se přešlo k dalšímu bodu, Ing. Vodička vyzval přítomné, aby na odbor životního prostředí vrátili 
všechny mapy s podklady pro pasportizaci a dohodl se s předsedou, panem Najbertem, na schůzce a 
společné diskusi ohledně další spolupráce na pasportizaci zeleně.  

5. Dopravní situace v Liblicích 

Tento bod byl zařazen na program jen několik minut před zahájením jednání KŽP. Petice občanů 
Liblic, jejímž iniciátorem je člen komise pan Martínek, požaduje po Městu např. omezení dopravy 
nebo opravu chodníků. Pan předseda řekl, že obsahově se body petice netýkají agendy komise 
životního prostředí (jen velmi volně by šlo uvažovat o kvalitě vzduchu v souvislosti s dopravou). Proto 
se peticí dále nebude komise zabývat.  

6. Různé – odpady 

Předseda se zmínil opět o odpadovém hospodářství, u kterého se zvyšují náklady i poplatky a 
kterému se chce komise tento rok intenzivněji věnovat. Vyzval ostatní členy komise, aby se zaobírali 
různými způsoby, jak motivovat občany k lepšímu třídění odpadu.  Např. Ing. Vodička popsal způsob 
odpadového hospodaření ve Velkých Polepech formou bonusových bodů, které mají významný vliv 
na snížení místního poplatku.  Členové a členky byli požádáni, aby na příští jednání připravili 
inspirativní příklady dobré praxe, které by mohly být využité v Českém Brodě.  
 
7. Závěr 
Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 18:25 hodin. Termín příštího jednání byl dříve 
určen na den 08.03.2022 od 17 hodin.  
 
 

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

         Jaroslav Najbert 
        předseda komise životního prostředí  
Zapsala: Edita Drahotová  
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