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ČÍSLO JEDNACÍ: 50242/2022 
 
 
 
 

Zápis  
z jednání komise životního prostředí, které se konalo dne 13.09.2022 od 17.00 hodin 

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

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Lucie Pivoňková, Pavel Bretšnajdr, Milan Majer 
  
Nepřítomni: Vladimír Martínek, Roman Frodl, Michala Misterková, Hana Sixtová, Ladislav Grössl, 

Jan Rákocy, Ladislav Velehradský 
 

Hosté: Mgr. Klinecký 
 
 

 

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

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan J. Najbert v 17:06 hodin a přivítal hosta, pana Mgr. Tomáše 
Klineckého. Dále konstatoval, že vzhledem k nízkému počtu členů komise životního prostředí není 
komise usnášeníschopná.  
 
2. Schválení zápisu 
Zápis ze dne 02. 06. 2022 bude z důvodu usnášeníschopnosti schválen na prvním zasedání nově 
ustanovené komise životního prostředí. 
 

3. ZMĚNA V PROGRAMU 
Pan předseda na posledním jednání v tomto funkčním období poděkoval členům za práci, které se 
příkladně věnovali po celé 4 roky. Zhodnotil, že odvedli velký kus práce zejména při pasportizaci 
českobrodské zeleně, která sloužila jako podklad pro vzniklý generel zeleně. Mgr. Klinecký s ním 
souhlasil a připojil se k poděkování za odvedenou práci. Dle jeho slov by první jednání komise 
životního prostředí po letošních volbách mohlo proběhnout nejdříve na přelomu listopadu a prosince 
2022 a členové by tak mohli znovu jednat a vznášet cenné podněty k řešení pro RM i pro Město. Poté 
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pan předseda vyzval přítomné členy, aby uvážili a navrhli, kterým aktuálním záležitostem by se 
v příštím čtyřletém období.  

Pan Majer navrhl, aby se lépe hospodařilo s tokem řeky Šembery, což znamená např. nevypouštět do 
řeky septiky, dbát více na její čistotu, monitorovat její znečištění, zajistit intenzifikaci ČOV, jelikož na 
čističku je stále mnoho domácností nepřipojených, pravidelně čistit koryto řeky, revitalizovat hráze, 
případně zamyslet se nad tím, zda by podél Šembery mohla vzniknout i dětská hřiště.  Mgr. Klinecký 
souhlasil s návrhem, připomněl, že čistička má kapacitu jen 13.500 obyvatel, ale že probíhá 
v současnosti intenzifikace jejích čistících komor. Pan Majer se vrátil k monitorování znečištění 
vodního toku. Navrhl, aby byla zajištěna kontrola znečištění Šembery cca po 200 metrech. 

Mgr. Klinecký jako další podnět, kterému by se komise měla věnovat, navrhl polní cesty.  Vybudovat 
je tak, aby byla zajištěná prostupnost krajiny, zajistit pozemky, zaměřit pozemky a meze, domluvit se 
se zemědělci o hranicích jejich polí a nově vybudovaných polních cest,  dosadit stromy a keře.  

Paní Pivoňková navrhla zabývat se i možnostmi úspory energie. Zmínila se o veřejném osvětlení a 
možnosti úpravy času, kdy mají lampy svítit, o možnosti úspornějších svítidel, vytápění ve školách, 
fotovoltaice. Mgr. Klinecký ihned reagoval na vytápění ve školách tím, že nic se nezmění do té doby, 
než budou přepracované a přeprojektované kotelny v MŠ, ZŠ i středních školách. 

Pan předseda společně s paní Pivoňkovu se vrátili k tématu odpadového hospodářství. Díky společné 
debatě všech zúčastněných pak vznikl návrh pozvat na některé z dalších zasedání komise i ředitele 
základní školy, společně vymyslet některé aktivizační programy na téma třídění a zpracování odpadů 
s cílem zapojit tak do nich co nejvíce žáků, poskytnout komisi zpětnou vazbu například v podobě 
fotografií či výrobků žáků.  

Pan Bretšnajdr jako další záležitost, kterou by se v příštím funkčním období mohla komise životního 
prostředí zabývat, navrhl sázení ovocných stromů okolo Liblic. Zmínil se také o tom, že i stromy 
v okolí Štolmíře jsou již staré, proschlé a zničené.  

 

4. Závěr 
Jednání komise bylo ukončeno v 17:57 hodin. S ohledem na blížící se volby nebyl další termín jednání 
stanoven.   

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

     
 Jaroslav Najbert       
předseda  Komise životního prostředí  

 
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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