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Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 26.04.2022 od 17.00 hodin 

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

 

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

  
Nepřítomni:  Vladimír Martínek, Roman Frodl,  Michala Misterková, Hana Sixtová 

 
Hosté: Ing. Rostislav Vodička, Mgr. Tomáš Klinecký 
 
 

 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Aktuality 
4. Generel zeleně 
5. Odpadové hospodářství  
6. Různé 
7. Závěr 
 

 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:07 hodin a přivítal hosty Ing. Rostislava Vodičku a 
Mgr. Tomáše Klineckého.  
Navrhovaný program byl schválen všemi přítomnými členy. 
 
2. Schválení zápisu 
Zápis ze dne 08.03.2022 byl schválen všemi přítomnými členy.  
 

3. Aktuality 
Pan předseda vyzval přítomné, aby předložili komisi nějakou aktuální záležitost, která by se týkala 
životního prostředí na Českobrodsku.  Diskuse se ale ihned stočila k tématu odpadového 
hospodářství, možnostem třídění odpadů a likvidaci bioodpadu. Aktuálním tématem se zprvu staly 
kompostovatelné sáčky na bioodpad, které by moholo dotovat město, aby se tím motivovali občané 
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k třídění bioodpadu.  Dále se diskutovalo o zpracování a třídění bioodpadu a o možnosti zavedení 
biokontejnerů i na sídlištích. Byla ale vznesena obava, že umístění biokontejnerů na sídlištích není 
dobrý nápad, protože sídliště svým obyvatelům poskytují anonymitu, která jim umožňuje větší míru 
nepoctivosti při třídění a kontrolovat, zda bioodpad obsahuje opravdu jen to co má, je takřka 
nemožné.  Dále bylo navrženo, aby se spíše než na sídlištích bioodpad kontroloval hlavně na 
hřbitovech, kde mimo jiné obsahuje i jiné příměsi.  

Diskuse se vrátila zpět ke komunálnímu odpadu a k jeho vážení. Bylo zmíněno, že vážit odpady nelze, 
protože se jedná o příliš nákladnou záležitost, jak panu předsedovi mailem potvrdil i Ing. Kruliš, 
ředitel Technických služeb. Současné vozy to neumí. Běžně opakovaným argumentem je, že 
evidování  objemu, respektive vážení odpadu může vést k vyššímu výskytu černých skládek, které se 
také likvidují z peněz na odpadové hospodářství. Následně pan předseda navrhl, aby na příští jednání 
byl pozván i Ing. Kruliš, který by komisi mohl odpovídat na otázky a blíže tak vysvětlit problém 
odpadového hospodářství. Pan předseda slíbil, že panu Krulišovi zašle seznam otázek, na které by 
komisi životního prostředí nejvíce zajímaly odpovědi.  

Mgr. Klinecký oznámil, že poté, co si město pořídilo v záři 2021 nové svozové auto, existuje možnost 
získat dotaci na nové kontejnery. Bude se jednat o polo zabudované kontejnery, jejichž největší část 
bude pod zemí a budou tak zabírat méně místa na ulicích.  

Pan Velehradský se zmínil, že v Liblicích lidé poctivě třídí, ale zároveň upozornil na skutečnost, že 
kontejnery na odpad jsou velmi často plné jen pár dnů po svozu odpadů, protože někteří kolem 
projíždějící podnikatelé do nich s oblibou odkládají svůj podnikatelský odpad, který má správně vozit 
do sběrného dvora. 

Paní Pivoňková zmínila možnost osvěty, např. letáků s vysvětleními pro občany, proč třídit, jak se to 
promítne do výše poplatku. Hlavní myšlenkou by bylo motivovat obyvatele k pečlivějšímu třídění a 
následnému snížení poplatku za svoz odpadu. Další možností by také mohly být např.  biopytle na 
odpady do každé domácnosti zdarma, jak navrhl pan Majer.   

Paní Pivoňková se vrátila k možnosti používání popelnic různých velikostí, což ale nemusí být výhodné 
pro každého. Z následné debaty vyplynulo, že co je výhodné pro jednotlivce nemusí být výhodné pro 
rodinu a naopak. Dále zmínila, že změny v systému odpadového hospodářství by se dosáhlo lépe, 
kdyby občané byli uvědomělejší a lépe třídili a kromě zmiňovaných letáků by mohla pomoci a prospět 
i výchova v základních školách. Existují různé ekoškoly a vzdělávací environmentální programy jako je 
například Ekoškola Tereza, která se zabývá vzděláváním pedagogů a dětí v oblasti ekologie a životního 
prostředí. 

 

4. Generel zeleně 

Ing. Vodička informoval přítomné, v jaké fázi se momentálně nachází tvorba generelu zeleně. 
Zpracovatel generelu zeleně, ing. Štefl, má momentálně veškeré informace pro zpracování. Mgr. 
Klinecký slíbil zaslat panu Šteflovi připomínky veřejnosti, aby generel zeleně splňoval svůj účel.  
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5. Odpadové hospodaření (viz bod č. 3) 
 

6. Závěr 
Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 18:15 hodin. Termín příštího jednání   nebyl 
přesně určen s ohledem na zamýšlené pozvání ing. Kruliše. Pan předseda vybral tři možné termíny 
pro setkání: 31.05., 02.06. a 07.06. 2022 vždy od 17 hodin. Slíbil, že pozve pana ing. Kruliše a mailem 
mu zašle seznam otázek, které mu členové komise životního prostředí budou klást. O vybraném 
termínu bude všechny včas informovat.   

 
 
 
 
 
 

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

         Jaroslav Najbert 
        předseda  Komise životního prostředí  
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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