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Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 02.06.2022 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, Ladislav Grössl, Milan Majer 

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

 
Hosté: Ing. Rostislav Vodička, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Miroslav Kruliš, Marcela Dubová 
 
 

 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu 
3. Odpadové hospodářství – diskuze s panem ing. Krulišem a paní Dubovou 
4. Různé  
5. Závěr 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:03 hodin a přivítal hosty Ing. Rostislava Vodičku, 
Mgr. Tomáše Klineckého, Ing. Miroslava Kruliše, ředitele Technických služeb, a paní Marcelu 
Dubovou.  
Navrhovaný program byl schválen všemi přítomnými členy. 
 
2. Schválení zápisu 
Zápis ze dne 26.04.2022 byl schválen všemi přítomnými členy.  
 

3. Odpadové hospodářství – diskuze s panem ing. Krulišem a paní Dubovou 
Pan předseda nastínil obsah jednání na posledních setkáních komise životního prostředí.  Poděkoval 
za zaslání statistiky produkce odpadů v uplynulých letech a seznámil pana ing. Kruliše s nápady, které 
by dle členů komise mohly přispět ke snížení poplatku za komunální odpad a zefektivnění 
odpadového hospodářství. Ing. Kruliš poděkoval za pozvání a ihned vysvětlil, že poplatek za svoz 
komunálního odpadu hradí hlavně obyvatelé, kteří mají trvalý pobyt na území Českého Brodu. 
Poplatek nehradí lidé, kteří zde žijí jen přechodně, bezdomovci a v poslední době i Ukrajinci. Paní 
Dubová ihned doplnila, že se zajímala i o to, zda existuje nějaká evidence neplatících lidí.  
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Mgr. Klinecký upozornil členy komise na poplatek z ubytování, který hradí jen legálně hlášené a 
evidované ubytovny a hotely.  Lidé, kteří žijí na ubytovnách (legálních i nelegálních) ve většině 
případů netřídí odpad, navíc znečišťují okolí v blízkosti popelnic a kontejnerů, jak dokázala několika 
fotografiemi z různých míst v Českém Brodě paní Dubová. Finance na poplatek za komunální odpad 
tak unikají. Pan předseda vznesl dotaz, zda existuje vyhláška, kterou by se eliminovala  nelegální 
ubytovací místa. Mgr. Klinecký sdělil, že ubytovací zařízení má ve své evidenci živnostenský úřad a ta 
ubytovací zařízení se řádně podílejí na platbě za odpady. O tom, zda má někdo byt, bytový dům, který 
nelegálně pronajímá, živnostenský úřad nic neví.  

Lucie Pivoňková navrhla, zda by bylo možné provádět pravidelnou kontrolu ubytovacích zařízení, zda 
tam alespoň skutečně žije přihlášený počet obyvatel, protože větší počet obyvatel samozřejmě více 
zatěžuje a přispívá k rychlejšímu plnění popelnic, leckdy i přeplnění a následnému znečištění okolí.  

Paní Dubová zmínila, že Technické služby přeplněnou popelnici vyvezou vždy, nechávají pouze 
popelnice nevytříděné a u nich dokonce nechávají lísteček s upozorněním, co do popelnice nepatří.  

Ing. Vodička poukázal na to, že nepoctivci byli, jsou a vždycky budou. Nasměroval diskuzi k cenám 
odpadu. Paní Dubová přečetla ceny plastů, směsného odpadu, skla, bioodpadu i velkoobjemového 
odpadu. Pro příští rok vyšlo jako nejvýhodnější věnovat se na odpad velkoobjemový a bioodpad. 
Členům komise dále vysvětlila problém likvidace těchto druhů odpadů. Chybí prostor v blízkosti 
sběrného dvora, kde by se mohlo vybudovat třídící centrum pro velkoobjemový odpad jako je 
například nábytek, který by se zde rozebral a dle typu odpadu by se roztřídil.  

Pan Rakocy navrhl, zda by bylo možné využít plochu u bývalého ZZN. Paní Dubová tento návrh ale 
odmítla s tím, že by vznikly velké náklady na přepravu z areálu ZZN do sběrného dvora. Třídící 
centrum by bylo ideální v blízkosti sběrného dvora. Pan Majer uvedl, že v Radě už byla diskutována 
možnost odkoupení pozemku v průmyslové zóně v katastru Liblic, kam by se mohl sběrný dvůr 
přemístit a vybudovat nové kapacity, až bude v budoucnu potřeba rozšířit čističku odpadních vod. 
Cena je ale zatím příliš vysoká. 

Pan předseda se vrátil k tématu poplatku za komunální odpad. Dle jeho názoru by měl být poplatek 
takový, aby dal obyvatelům možnost produkovat co nejméně odpadu a tím si poplatek úměrně své 
produkci odpadů snižovat. Přiklání se k zamyšlení se nad zavedením motivačního systému třídění.  
Paní Dubová i pan ing. Kruliš oponují tím, že od motivačního systému již některá města postupně 
upouštějí, protože tento systém motivuje jen některé obyvatele k třídění a bylo navíc prokázáno, že 
více podporuje vznik černých skládek. Pan Najbert upozornil na to, že si zatím dělal rešerši jen o 
příkladech dobré praxe z měst.  

Pan Rakocy navrhl platbu za jednu popelnici na celý rok, a to pouze na popelnici pro směsný odpad. 
Kontejnery pro tříděný odpad jsou rozmístěny po celém území Českého Brodu.  Paní Dubová s jeho 
názorem souhlasila a dodala, že ten, kdo chce, tak třídí. Nejlépe třídí rodinné domy, bytové domy a 
ubytovny třídí minimálně.  

Mgr. Klinecký poukázal opět na problém bioodpadu, kde vidí největší mezery ve třídění.  Vrátil se 
k problému třídění bioodpadu na sídlišti. Ing. Kruliš odpověděl, že na sídlišti se již zkoušelo třídit a 
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kompostovat, ale lidé nebyli příliš zodpovědní a kompost obsahoval úplně všechno.  Pan Velehradský 
připomenul problém kompostovatelných sáčků. Ing. Kruliš odpověděl, že v nich nevidí budoucnost, 
jelikož sáčky se rozlišují na rozložitelné a nerozložitelné a např. Skládka Radim nechce zkoumat, o 
který typ sáčků se jedná a bioodpad preferuje bez jakéhokoliv sáčku. Zmínil se také o tom, že lidé 
stále poptávají kompostéry a mají zájem o třídění bioodpadu. Pan Rakocy se pana Kruliše zeptal, zda 
by se vyplatilo, aby se v třídícím centru vyplatilo navezený bioodpad vysypat a ještě jednou vytřídit, 
vzhledem k tomu, že se na sídlištích třídilo špatně. Ing. Kruliš odpověděl, že by to bylo náročně jak 
časově tak i finančně. Lucie Pivoňková připomněla téma osvěty a propagace správného třídění 
nařízením na sociálních sítích nebo prostřednictvím letáků.  Paní Dubová odpověděla, že je dobrý 
nápad zřídit sekci webových stránek města, kde by bylo možné informovat se o tom, jak správně 
třídit např. plato od léků, špinavý plastový květináč atd.  Ideálně by také na webu města nebo 
některých škol mohl vzniknout informační odkaz, který by poukazoval na správné třídění. Zmínila 
opět provozovatele radimské skládky a ukázala jejich informační leták na téma třídění. Tím navázala i 
na problém vhazování informačních a reklamních letáků do schránek obyvatelů. Někteří lidé mají na 
schránkách uvedeno, že si nepřejí vhazovat reklamu, a tam by pravděpodobně nemělo smysl ani 
tento praktický informační leták vhazovat. 

Na závěr pak ing. Kruliš informoval o tom, že Technické služby společně s Městem Český Brod 
připravují žádost o dotaci na nové svozové auto, kompostéry a biopopelnice.  Tím by se měla více 
pokrýt poptávka obyvatel po kompostérech.  

4. Závěr 
Komise se chce tématu odpadů věnovat znovu po prázdninách a pro novou radu a zastupitelstvo 
připravit doporučení. Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 18:20 hodin. Termín 
příštího jednání byl určen na úterý 13.09.2022 od 17:00 hodin v IC.  

 
 
 
 
 
 

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

         Jaroslav Najbert 
              předseda  Komise životního prostředí  
 
 
 
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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