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

které se konalo dne 24.01.2023 od 17.00 hodin,  
v učebně IT, nám. Arnošta z Pardubic č.p. 56, Český Brod 

 

 

Přítomni:         Jaroslav Najbert, Pavel Bretšnajdr, Jarmila Fischerová, Denisa Holečková, Michala 
Misterková, Lucie Pivoňková, , Klára Wretzelová, Eva Zhřívalová 

  
Nepřítomni: Jan Rakocy, Petra Raková, Ladislav Velehradský, Anna Mach Šimerdová 

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

Ing. Rostislav Vodička, Bc. Jiří Stuchl 
 
 
 
 

 

Program: 
1. Zahájení  
2. Schválení zápisu  
3. Představení pracovního prostředí komise – google disk komise 
4. Revize stavu dětských hřišť  
5. Adaptace na klima 
6. Různé 
7. Závěr 

 

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

2. Schválení zápisu 
Zápis z prvního jednání komise byl schválen bez připomínek.  

3. Aktuality 
Pan Majer se zmínil o obchvatu Českého Brodu, který by měl být vystavěn v průběhu cca 10 let. Jeho 
v současnosti diskutovaná trasa se oddálí od katastru města a přiblíží se plánované vysokorychlostní 
trati, kde se napojí u Chrášťan na silnici Praha – Kolín, proto bude ze strany realizátorů trati a 
obchvatu snaha vést obě komunikace v těsné blízkosti. Pan Najbert souhlasil s panem Majerem a 
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dodal, že by se nejen jako předseda komise, ale také jako občan, rád seznámil se studíí plánovaného 
obchvatu a intenzity dopravy po jeho vybudování. Pan starosta se zmínil, že nová varianta obchvatu 
nezajistí, že kamionová doprava z města úplně nevymizí. Českému Brodu se uleví pouze od dálkové 
kamionové dopravy, přičemž posun obchvatu na východ s sebou nese riziko, že kamiony jedoucí  na 
Říčany a Mukařov nebudou zajíždět až k Chrášťanům, ale budou si nadále cestu zkracovat přes 
město.  Další jednání ohledně obchvatu stále probíhají a pan starosta slíbil, že komisi o vývoji bude 
informovat. 

4. Představení pracovního prostředí komise – google disk komise  
Pan předseda představil nové pracovní prostředí na google disku. Všem členům komise byly několik 
dnů před jednáním zaslány v mailech přístupy, aby zde mohli začít pracovat, vkládat podklady pro 
jednání, komentovat, připomínkovat a navrhovat různá řešení k aktuálním tématům. Ocenil také, 
s jakým nadšením se členové do práce již pustili.   

5. Revize dětských hřišť 
Na posledním jednání si komise dala za úkol provést revizi českobrodských dětských hřišť. Na disku, 
v sekci HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ, bylo v přehledné tabulce vidět velké množství komentářů a návrhů 
k danému tématu. Pan Stuchl připomenul členům komise, že ve Štolmíři se nachází také hřiště, 
pozemek není v majetku města a není zanesené v pasportu dětských hřišť. Paní Havlíčková 
argumentovala tím, že pokud jsou na hřišti herní prvky, měli bychom se zaměřit i na toto hřiště, 
vybavit jej případně dalšími modernějšími prvky a zanést hřiště do pasportu. Stejně by se mělo 
postupovat i s hřištěm na Útulně. Pan Najbert se zeptal přítomného vedení města, zda s hřišti a 
sportovišti počítá i v participativním rozpočtu. Pan Majer odpověděl, že z toho důvodu bylo toto téma 
předáno komisi k dalšímu zpracování a jednání, aby měla Rada města dostatečné množství podnětů 
nejen od komise, ale hlavně od pravidelných a častých uživatelů hřišť.  

Paní Wretzelová upozornila na svůj vklad do pracovního prostředí komise. Jednalo se o informaci o 
herních prvcích, o jejich ceně, vhodnosti pro různé věkové kategorie, montáži atd. Paní Fischerová 
upozornila, že na disku není dokument, který zaslala paní Šimerdová a který pan Najbert okamžitě 
nahrál do pracovní prostředí komise.  

Paní Zhřívalová přispěla do diskuze s dotazem, kolik komponentů lze pořídit a případně za kolik Kč. 
Dle jejího názoru není problém vymyslet a naplánovat pro dětská hřiště téměř cokoliv, ale je důležité 
znát finanční limit. Pan Klinecký jí odpověděl, že v letošním roce se v rozpočtu počítá s částkou cca 
1.000.000,- Kč. Priroritou by měla být nejvyužívanější hřiště, např. hřiště na náměstí. Paní Havlíčková 
doplnila, že kromě finančního limitu je důležité také znát v případě náměstí názor památkářů, zda se 
daný komponent bude svým umístěním hodit do památkové zóny.  Celkově zda se prvek vejde do 
prostoru, jakým způsobem se bude zabudovávat na dané místo, zda bude v souladu s územním 
plánem, zda bude prostředí ohledně povětrnostních podmínek dostatečně vyhovující … atd. Pan 
Najbert na mapě ukázal pozemky, na kterých se nachází dětská hřiště a sportoviště a navrhl sběr 
podnětů na vybudování hřišť i na dalších pozemcích města Český Brod. Paní Wretzelová navrhla, že 
v areálu nemocnice by mohlo další takové hřiště vzniknout. Paní Misterková upozornila na problém 
ostrahy dětských hřišť. Navrhla, aby byla hřiště častěji kontrolována PČR. Jako příklad uvedla hřiště 
hned u radnice, kde se sdružují a shlukují  děti mnohem starší než věková kategorie, na kterou je 
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hřiště a jeho herní prvky zaměřené.  Pan starosta navrhl upravit návštěvnost tohoto hřiště aktualizací 
provozního řádu. 
 
6. Adaptace na klima 
Pan předseda předal slovo panu Stuchlovi, který přítomné seznámil s projektem ŽIVÁ VODA spolku 
ŽIVÁ VODA, jehož cílem je vytvoření takové krajiny, aby zadržovala v přírodě co nejvíce vody a vláhy. 
V současné době probíhá školení lokálních koordinátorů pro Středočeský kraj, pan Stuchl by rád téma 
zpopularizoval, aby se i v našem městě a okolí našlo dostatek dobrovolníků, kteří by s mapováním 
krajiny pomohli. Projekt by se týkal území o rozloze cca 17 km2. Poukázal na to, že pro projekt je 
výhodou mít zpracovanou studii odtokových poměrů, což Český Brod již má a celou práci v povodí 
Šembery to usnadní. Spolek usnadňuje samospávám na základě studií připravit projekty, které 
umožní rychlou intervenci do krajiny. Komise bude ráda, když s ní pan Suchl zůstane v kontaktu a o 
vývoji tak bude prostřednictvím zpravodaje a sociálních síti informována i veřejnost.  

S tím souvisí i podnět pana předsedy, aby komise přijala doporučení radě k revizi obhospodařování 
propachtovaných pozemků. Pan Vodička poukázal na problém pozemků, protože „každému majiteli 
je teoreticky jedno, co se děje na jeho pozemku, pokud z toho má nějaké peníze.“ Pokud se toto děje 
ale opačně a majitel, např. zemědělec, využívá pozemek Města nad rámec pachtovní smlouvy, je vše 
„v pořádku“.  Komise se shodla, že není vůbec v pořádku, že u pozemků ve vlastnictví města, kde by 
mohl být zelený zatravněný pás, je rozoraná polní cesta. Komise proto chce přijmout doporučení a 
navázat na revizi pasportů zeleně z minulého roku, ve které byly některé pozemky k zatravnění 
vytipovány. Pan Majer prohlásil, že řešení vidí v zamezení přístupu tj. zaměření  a vykolíkování  
pozemků případně požadování nájmu minimálně za poslední 3 roky hospodaření na pozemku Města. 
Současně upozornil na to, že některé úzké pozemky bývalých cest nejsou dostatečné pro výsadbu 
stromů, protože by omezovaly zemědělské hospodaření. 

7. Různé 
Bylo dohodnuto, že na dalším jednání se bude komise zabývat v rámci odpadového hospodářství 
systémem čipování popelnic a dokončí kontrolu stavu dětských hřišť.  

8. Závěr 
Jednání komise bylo ukončeno v 18:15 hodin. Další termín jednání byl po vzájemné dohodě stanoven 
na čtvrtek 16.02.2023 od 18 hodin a na 23.03.2023 opět od 18 hodin.  
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DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA  

Vzhledem k tomu, že zemědělci stále bezúplatně hospodaří na pozemcích Města, byla navržena 
kontrola nepropachtovaných pozemků a jejich přeměna na zatravňovací a vsakovací plochy.  Pan 
Najbert si vzal za úkol vytipovat místa, kde se tak děje, zpracovat a předložit doporučení, ke 
kterému se členové vyjádří elektronicky a po schválení bude přílohou zápisu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapsala: Edita Drahotová  
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