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Zápis z jednání komise životního prostředí konané dne 27. 05. 2019 

 
Přítomni: Lucie Kolingerová, Ing. Milan Majer, Pavel Bretšnajdr, Ing. Vladimír Martínek, Ladislav 

Velehradský, PhDr. Jaroslav Najbert, Michaela Misterková 

Omluveni: Roman Frodl,  

Nepřítomni: Jan Rákocy, Hana Sixtová, Karolína Blažková,  

Hosté: Ing. Rostislav Vodička, Ing. Aleš Kašpar, Bc. Jakub Nekolný 

Zapisovatelka: Olga Kadeřábková 

 

Jednání komise bylo zahájeno v 17:45 v sále přízemí IC, v čp. 1, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod 

předsedou komise Jaroslavem Najbertem, který komisi ŽP přivítal. 

 

Body k jednání: 

1/ Odkoupení pozemku parc. č. 686/18 o výměře 972 m² v k. ú. Český Brod. Navrhovaná cena je Kč 

300/m². 

Komise navrhovaný bod č. 1 projednala, proběhla diskuze a závěr zní: 

 

Komise doporučuje Radě města Český Brod pozemek zakoupit, ale pokusit se vyjednat nižší cenu. 

Uvedená cena není akceptovatelná vzhledem k tomu, že s pozemkem se v územním pánu počítá jako 

s trvalou zelení, resp. rekreační plochou v biokoridoru podél Šembery. Komise navrhuje se s vlastníky 

dohodnout.  

 

2/ Žádost o odprodej městských pozemků sousedících s areálem firmy Betonárka a jejích stávajících 

pozemků za účelem budoucího rozvoje. Jedná se o pozemky 589/10, 589/13, 589/39, 589/40, 

589/37, 589/38, 589/12 určené jako ostatní plocha a ležící částečně pod vedením vysokého napětí. 

 

Komise navrhovaný bod č. 2 projednala, proběhla rozsáhlá diskuze a závěr zní: 

 

V žádosti není uveden účel koupě pozemků, který by měl hrát roli při rozhodování komise i Rady města. 

Není jasné, zda koupě pozemků bude spojena například s rozšířením výroby a potenciálním zvýšení 

negativního vlivu firmy na životní prostředí. Komise v této věci vyjadřuje souhlas se stanoviskem OŽPZ ze 

dne 25. 4. 2019, ve kterém se doporučuje pozemky 589/13, 589/39 a 589/40 neprodávat.  

 

3/ Návrhy členů komise: 

● Zadržování vody v krajině – diskutováno bylo nesystémové řešení přehrážek v Kounickém potoce i 

možnost vytvořit na Šembeře a potocích v katastru města retenční hráze nebo meandry. Ing. 

Vodička informoval o připravované studii odtokových poměrů. Tématu se komise bude opět 

věnovat na dalším setkání, kdy přislíbil předseda komise bližší seznámení s příklady dobré praxe 

(např. spolek Živá voda).  
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● Zapojení občanů (například skautů) do péče o životní prostředí města, například ve formě výsadby 

stromů. Komise bude na dalším setkání navrhovat možné lokality pro podzimní výsadbu stromů, 

kterou přislíbil realizovat Ing. Vodička.  

● Participativní rozpočet – v rámci diskuze k předchozímu bodu komise dospěla k závěru, že 

nezbytnou podmínkou aktivizace občanů v péči o životní prostředí města a okolí je vytvoření 

systémové finanční a organizační podpory jejich aktivity. Jako ideální se jeví možnost realizace 

participativního rozpočtu, který podpořil i starosta Jakub Nekolný. Možnost uvolnit z rozpočtu 

města řádově stovky tisíc korun na realizaci participativních projektů bude komise projednávat na 

svém dalším setkání.  

 

4/ Přehled potencionálních zdrojů znečištění Šembery v k.ú. Český Brod, včetně zdrojů kvalitu vody 

ovlivňujících. 

 

Člen komise pan Bretšnajdr vypracoval seznam znečištění Šembery a navrhuje komisi se touto 

problematikou zabývat. Členové komise byli vyzváni, aby seznam doplnili. Komise požádala vedení 

města a OŽPZ, aby učinili preventivní kroky k zajištění správného chodu kanalizace (kontaktování 

1. SčV, a.s. atd.), aby se předcházelo úniku kanalizační vody do Šembery. K havárii na jedné 

z odlehčovacích komor došlo na začátku května v důsledku vydatnějších dešťů. Řešením by mohlo 

být oddělení splaškové a dešťové kanalizace, které je však finančně náročné. 

 

Zápis z jednání komise bude předložen Radě města pro informaci a následně vyvěšen na webové stránky 

města Český Brod. 

 

Jednání Komise životního prostředí bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

Termín příštího jednání: 17. 06. 2019 v 17:30 v čp. 1, přízemí IC.  

Zapsala: Olga Kadeřábková 

 

Ověřil a opravil: PhDr. Jaroslav Najbert 
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