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Zápis  
z jednání komise pro životní prostředí, parky a dětská hřiště,  

které se konalo dne 06.12.2022 od 17.00 hodin,  
v RESTAURACI KUP nám. Arnošta z Pardubic č.p. 44, Český Brod 

 

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Pavel Bretšnajdr, Jarmila Fischerová, Michala Misterková, 
 Jan Rakocy, Petra Raková, Anna Mach Šimerdová, Ladislav Velehradský, Klára 
Wretzelová 

  
Nepřítomni: Denisa Holečková, Lucie Pivoňková, Eva Zhřívalová  

 
Hosté:   Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Arch. Markéta Havlíčková, Ing. Milan Majer,  

Ing. Rostislav Vodička  
 
 

 

Program: 
1. Zahájení  
2. Personální složení komise a připomenutí zásad jejího fungování  
3. Schválení zápisu z jednání dne  02.06.2022 a  13.09.2022 
4. Odpadové hospodářství  
5. Adaptace na klimatické změny 
6. Veřejný prostor ve městě 
7. Různé 
8. Závěr 
 
 

1. Zahájení  
Jednání zahájil předseda komise pan Jaroslav Najbert v 17:05 hodin a přivítal všechny přítomné na 
prvním jednání komise pro životní prostředí, parky a dětská hřiště.  

 
2. Personální složení komise a připomenutí zásad jejího fungování 
Pan předseda se v krátkosti představil hlavně novým členům a následně vyzval ostatní přítomné, aby 
o sobě stručně řekli pár slov a popsali, s jakými očekáváními nastupují do nového funkčního období 
komise.  Jakmile se představil poslední účastník jednání, pan předseda stručně připomenul zásady 
fungování komise, zmínil úpravu názvu komise a tím i rozšíření jejích zájmů na parky a dětská hřiště 
na území Českého Brodu. Dále představil jednací řád, dle kterého komise jedná a který bude 
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následující den dle dohody zaslán všem členům k bližšímu seznámení do jejich mailových schránek. 
Nakonec požádal přítomné členy a členky o to, aby se snažili zodpovědně reagovat na každý mail, 
hlavně v případě omlouvání se a z toho vyplývající následné možnosti přesunout datum jednání na 
jiný pozdější termín. Hlavním důvodem bylo zajištění usnášeníschopnosti komise. Pan předseda 
vzhledem k počtu členů, kdy každý má své představy o fungování v komisi a zájmy, které 
upřednostňuje, vyzval ke společné spolupráci a ochotě přinášet nová témata a podněty pro jednání a 
následné řešení.  V této souvislosti pan Majer upozornil, že vzhledem k rozšíření názvu komise je 
výběr témat a podnětů co se týče dětských hřišť na území Českého Brodu skutečně obrovský, a tak 
vyzval komisi k výraznější péči a starostlivost o ně. Nakonec pan předseda připomněl všem členům, že 
jednání jsou naplánována předběžně na úterý od 17:00 hodin v malém sále IC. Tento termín ale 
nevyhovoval všem členům a během diskuze  byl pevně stanoven termín příštího jednání na 
24.01.2023 od 17 hodin s tím, že pan předseda sestaví přehled termínu pro další jednání (tak aby se 
nekryly s termíny jednání RM a ZM) a zašle k hlasování.  
 

3. Schválení zápisu ze dne 02. 06. 2022 a 13. 09. 2022 
Vzhledem k tomu, že poslední dvě jednání komise proběhla v nízkém zastoupení a komise tak nebyla 
usnášeníschopná, pan předseda vyzval přítomné členy a členky ke schválení  obou zápisů z jednání, 
případně ke vznesení posledních připomínek. Paní Havlíčková navrhla, že pokud nikdo od doby 
zaslání zápisu k připomínkování žádnou připomínku do této doby nevznesl, může se zápis považovat 
za schválený. ZÁPISY ZE DNE 02. 06. 2022 A ZE 13. 09. 2022 JSOU SCHVÁLENÉ. Zápisy z těchto dnů 
budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách města.  
 
 
4. –  7. Bod programu 
Pan předseda zahájil diskusi na téma práce komise a vyzval  přítomné ke sdělení návrhů a témat, 
kterými by se komise měla v příštích 4 letech zabývat. Pan Majer navrhl, aby komise zmapovala 
současný stav dětských hřišť a parků na území Českého Brodu. Město by ze svého rozpočtu mohlo 
uvolnit částku ve výši  1.000.000,- Kč. Pan Klinecký doplnil jeho podnět s tím, že občané si stále ztěžují 
na nedostatečnou vybavenost dětských hřišť. Nejhorší situace je na hřišti v Liblicích, tak komisi 
doporučil začít právě tam. Pan Vodička v této souvislosti upozornil na passport v mapových službách, 
kde lze využít vrstvu DĚTSKÁ HŘIŠTĚ a získat tak přehled o všech dětských hřištích na území Českého 
Brodu. Dle jeho názoru by bylo velmi dobré zaměřit se také na velké prázdné plochy např. zahrada 
areálu českobrodské nemocnice, kde je dostatečný prostor pro zřízení nového velkého hřiště.  U 
existujících hřišť by pouze hřiště rozšiřoval a dovybavoval.  Paní Misterková upozornila na skutečnost, 
že ne každé hřiště je vhodné pro všechny věkové skupiny dětí, podle jejího návrhu by bylo skvělé, 
kdyby se na hřištích nacházely i větší prolézačky pro starší děti, které s rodiči musí dojíždět např. do 
okolních vesnic a měst. Následně se členové komise pustili do diskuze, kde si vyměňovali zkušenosti 
z návštěv na okolních dětských hřištích. Pan Klinecký je proto vyzval, aby ze svých návštěv pořizovali 
dokumentaci, předkládali ji jako inspiraci a podnět na jednáních komisi a společnými silami se snažili 
vybudovat podobně dostatečně vybavená hřiště i na území Českého Brodu. Pan Vodička doporučil, 
aby se při svých návštěvách hřišť a jejich zkoumání a porovnávání zaměřili nejen na herní prvky a 
zeleň, ale také na mobiliář, tj. lavičky, odpadkové koše, popelníky, stojany na kola…. Atd.   
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Pan Bretšnajdr  vnesl do diskuze podnět, aby byl k jednotlivým hřištím získán (určen „patron“) 
správce, ideálně rodiče, který dané dětské hřiště se svým dítětem často navštěvuje a který by byl 
ochoten všímat si různých změn, reagovat na ně např. nahlásit drobné opravy, přerostlou zeleň, plné 
koše, předávat podněty od návštěvníků….atd.  

Pan předseda plynule přešel k dalšímu tématu a tím byly odpady, odpadové hospodářství.  Odkázal 
na článek uveřejněný v Kolínském deníku i na obsáhlou diskuzi na fb profilu LEPŠÍ BROD, kde se řešila 
výše poplatku za komunální odpad. Upozornil, že téma  odpadového hospodářství stále zůstává pro 
další jednání žhavé a aktuální. Vyzval přítomné, aby se dále zamýšleli nad způsobem placení ( za 
popelnici nebo na člena rodiny), nad vlivem hmotnosti a objemu komunálního odpadu, nad tím, jak 
by měli na odpadové hospodářství přispívat i ti, kteří zde nemají  trvalý pobyt, a konečně jak více 
motivovat k efektivnějšímu třídění. Doporučil všem také, aby se poohlédli ve svém okolí po městech 
(např. Brandýs a Říčany) a obcích a poptali se, jak u nich funguje systém odpadového hospodářství, 
jaká je výše poplatku za komunální odpad, jak často probíhá svoz, jak fungují sběrné dvory….atd.  
Paní Fischerová na závěr doplnila návrh, aby každý ke své popelnici dostal informativní leták 
s návodem ke správnému třídění. Pan předseda slíbil, že se informovaností obyvatel bude komise 
zabývat již v roce 2023.  

Od tématu odpadového hospodářství paní Raková plynule přešla k veřejné zeleni, a to zejména ke 
zřízení květinových luk, jejich zakládání a osazování převážně cibulovinami.  Pan Vodička upozornil na 
existenci generelu zeleně, podle kterého bude postupně upraveno celé veřejné prostranství Českého 
Brodu. Předseda podotkl, že město disponuje generelem zeleně, který je základním nástrojem pro 
péči o zeleň a veřejný prostor. Členové a členky ho dostanou k prostudování.  

 

8. Závěr 
Jednání komise bylo ukončeno v 18:15 hodin. Další termín jednání byl již na začátku jednání stanoven 
na 24.01.2023 od 17 hodin.  

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
     
 Jaroslav Najbert       
předseda  Komise životního prostředí  

 
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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