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Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 08. 03. 2022 od 17.00 hodin 

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

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Jan Rákocy, Pavel Bretšnajdr, Michala Misterková,  Milan Majer 
  
Nepřítomni: Lucie Pivoňková, Vladimír Martínek, Roman Frodl, Ladislav Velehradský 

 
Hosté: Ing. Rostislav Vodička, Mgr. Tomáš Klinecký 
 
 

 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Aktuality 
4. Kontrola zelených ploch a pasportů – další postup 
5. Odpadové hospodářství  
6. Závěr 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:00 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 

p. Bretšnajdr informoval o stavu lesů na pozemcích města směrem na Kounice – kůrovec, polomy. 
Posílal fotografie vedení města a p. Vodičkovi s doporučením, aby p. Kopáček nebo někdo 
z městských lesů místu věnovali péči.  P. Klinecký řekl, že strategie městské správy lesů je nechat dříví 
zetlít a ponechat přirozené obnově, jen část odtěžit malým harvestorem.  Další úsek lokality za 
STSkou nepatří městu, OŽP dá podnět Státní správě lesů, aby vyzvala vlastníky k údržbě.  
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p. Klinecký informoval o tom, že SŽDC velmi intenzivně pracuje na plánované vysokorychlostní trati, 
předpokládá se zahájení realizace do pěti let. Trať ovlivní i plánovaný východní obchvat města, 
předpokládá se posun oproti dosavadní studii, realizace severní části od Kounic po silnici na Klučov.  

4. Kontrola zelených ploch a pasportů – další postup 

Předseda komise ještě jednou poděkoval všem členům a členkám komise, kteří se zapojili do 
kontroly. Před dvěma týdny podklady sepsali předseda komise a p. Vodička, vznikly dvě stránky 
připomínek a návrhů, které budou předány Radě a p. Aberlemu pro aktualizaci map. Předseda se 
zeptal p. Vodičky, jak vypadá jednání s městským architektem panem Šteflem, který má za úkol 
vypracovat generel zeleně a standardů péče o zeleň. P. Vodička: vše by mělo být připraveno během 
března, abychom podle standardů mohli postupovat v nové sezoně.  

5. Odpadové hospodaření 

Komise navázala na diskuzi z minulého jednání. Předseda komise navrhnul, abychom zvážili úpravu 
poplatků a systému sběru tak, aby umožnil snížení ceny občanům, kteří budou ochotní produkovat 
méně odpadu. Předpokládejme, že poplatky za skladování odpadu budou v nadcházejících letech 
narůstat. Zmínil příklady využití čárových kódů nebo karet v některých městech srovnatelné velikosti, 
vážení odpadů při jejich sběru a další příklady. V diskuzi, do které se zapojili všichni přítomní, zazněly 
mj. následující názory: 

Město má sice vyšší poplatky za odpady než okolní obce, ale je to zejména proto, že odmítá dotovat 
odpad z rozpočtu města. Tento fakt si neuvědomují občané, kteří kritizují výši poplatků. Pro město 
jsou větší prioritou peníze na investice.  

Je třeba si ujasnit, co je cílem případné změny systému, který je citlivý na změny a vždy trvá několik 
let, než si tzv. sedne. Zda chceme produkovat méně komunálního odpadu, nebo platit nižší poplatky. 
Tomu je možné přizpůsobit systém.  

Snížení odpadu lze dosáhnout několika způsoby – domácnosti mají velké rezervy v třídění 
kuchyňského bioodpadu (podle odhadu až 50 kg za rok na osobu). Řešením by mohly být 
kompostovatelné sáčky do domácností (p. Majer zjistí možnosti) a nové kontejnery na bioodpad. 
Další možností je informační kampaň a omezení letákových odpadů (samolepky na schránky 
Nevhazujte reklamu).   

Přítomní se neshodli na tom, zda je oprávněná obava, že v případě, že se začne evidovat a vážit 
odpad, tak to povede k většímu množství černých skládek.  

Zavedení většího množství tříděných popelnic může snížit množství komunálního odpadu, ale zase 
s sebou nese nárůst nákladů (více jízd TS, spotřeba nafty). Město nemá evidenci objemu odpadů a 
nemůže tedy ani vyhodnotit, jak velký efekt zavedení tříděných popelnic mělo na množství 
komunálního odpadu.  

Komise navrhuje, abychom do příště zjistili, zda mají TS vůbec vybavení na vážení odpadu. V diskuzi 
budeme pokračovat na dalším jednání.  
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6. Závěr 
Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 18:25 hodin. Termín příštího jednání byl určen 
na den 26. 04. 2022 od 17 hodin.  
 
 
 
 
 
 

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

         Jaroslav Najbert 
        předseda  Komise životního prostředí  
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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