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Č. j.: PEC/ 4233/2017                                                                                     V Pečkách dne  8.11.2017 

 

 

Poskytnutí  informace podle zák. č.106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.) 
 

Vážený pane, 

 

             na základě  Vaší  žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. , o svobodném 

přístupu k informacím ze dne  1.11.2017 Vám sděluji požadované informace: 

 

1. Z jakého důvodu nedošlo k vyhodnocení plnění společně s ostatními spolutvůrci Strategického 

plánu (členy PS) . 

V oddíle  4.4.2. Strategického plánu (SP) je popsán proces evaluace Akčního plánu. Kromě 

odpovědnosti vedení města a  garantů aktivit SP je plánováno projednání roční evaluace se členy 

pracovních skupin v měsíci březnu. V tomto roce se neuskutečnilo, protože aktivity v roce 2016 

zahrnovaly relativně krátké  období od schválení strategického dokumentu  do konce kalendářního  

roku – tj. od 31.8. do 31.12.2016 . V orgánech města (RM, ZM) bylo plnění aktivit strategie 

projednáváno a vyhodnoceno.  

Se svoláním členů pracovních skupin se počítá v březnu 2018. 

 

2. K jaké změně došlo díky plnění bodu 1.1.9. Prosím o informaci, jak město komunikovalo o 

kácení a obnově zeleně před rokem a v roce 2016 a jak komunikuje letos. V čem se stala změna. 

Priorita Z. 1 Zeleň 

Ve strategickém plánu rozvoje města je pod označením Aktivita Z.1.1.9  bod zpracovat materiál 

k rozšíření hřišť po celé ploše města. Vaše otázka zněla, jak město komunikovalo o kácení a obnově 

zeleně před rokem 2016 a jak komunikuje letos. 

O kácení stromů a údržbě zeleně v Pečkách informuje občany města prostřednictvím článků v 

Pečeckých novinách referentka Hana Pokorná. Archiv novin je na internetových stránkách města - 

www.pecky.cz.  Pokud se řeší zeleň při investicích, jako je např. obnova komunikací, je tato 

informace uveřejněna na internetových stránkách města, a to prostřednictvím celé projektové 

dokumentace včetně zeleně. Zeleň je v dokumentaci řešena samostatným projektem a zpracovává ho 

podle  zadání odborný projektant na zeleň.  Uveřejňuje se článek v Pečeckých novinách. Řada 

příspěvků je  i v Kolínském deníku. Pokud se jedná o výběrová řízení na výsadbu nebo kácení dřevin, 

která schvaluje Rada města, jsou zápisy uveřejňovány v Pečeckých novinách.   O situaci v místním 

parku byla na základě Vašeho dotazu na odboru životního prostředí o stavu dřevin svolána schůzka 

přes facebook za účasti arboristy  a provedena obhlídka parku. Při další pravidelné  kontrole dřevin v 

místním parku došlo ke kontaktu s občankou pani …..  z Peček, přijala nabídku prohlídky parku s 

vysvětlením, které stromy se kácí a z jakého důvodu.  Další informace dostávají přítomní občané na 

veřejném zasedání zastupitelstva města 

 

3.Nastavení podmínek pro výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích  - jaké podmínky byly 

nastaveny, kde je může občan nebo investor nalézt a kdo se na tvorbě těchto podmínek podílí. 

Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích může být řešena jako náhradní výsadba za pokácené 

dřeviny nebo např. jako doplnění stromů v uličních stromořadích. Vyžadují-li to pravidla postupu při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, postupuje se podle těchto 

pravidel a výběr firmy na výsadbu schvaluje Rada města. Investiční akce včetně řešení zeleně 
se předkládají stavební komisi a zápis ze stavební komise se předkládá Radě města. Každý týden 
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probíhají pracovní schůzky mezi vedením města a vedoucími pracovníky, na kterých se řeší otázky 

jednotlivých odborů. Investice, jejíchž součástí jsou i řešení zeleně, se uveřejňují na profilu veřejného 

zadavatele na stránkách www.vhodne-uverejneni.cz. 

Při investicích, jako jsou např. komunikace se všem účastníkům řízení (vlastníci sousedních pozemků) 

doručuje do schránek informace o této akci a svolává se schůzka na MěÚ, kde mají možnost 

nahlédnout a vyjádřit se k projektové dokumentaci. Pokud je součástí i výsadba zeleně, vyjadřují se  i 

k této zeleni.  V průběhu akce probíhají kontrolní dny, z nichž se pořizují zápisy včetně připomínek 

účastníků řízení.  Jestliže akce podléhá územnímu nebo stavebnímu řízení, město Pečky podá žádost 

na odbor výstavby s projektovou dokumentací a vyjádřeními jednotlivých dotčených orgánů. Stavební 

úřad posoudí úplnost žádosti a zahájí řízení. Oznámení o zahájení řízení se doručuje všem účastníkům 

řízení,   kteří jsou uvedeni v § 85 a § 109 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. 

V případě, je-li řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30 osob), je zahájení doručováno veřejnou 

vyhláškou, tzn. vyvěšením na úřední desce písemnou i elektronickou podobou po dobu třiceti dnů. 

V této lhůtě mohou účastníci řízení vznášet dotazy a námitky.   

 

4. Bod 2.1.7. – ověření možností grantů na vsakovací nádrže – prosím o informaci, jaké možnosti 

grantů jsou pro město a občany. Plánuje město tyto granty využít Bude prezentovat možnosti 

jejich získání občanům? 

Z běžně dostupných periodik se  občan může dovědět informace o plánovaných nebo probíhajících 

dotačních titulech Státního fondu životního prostředí (SFŽP) s uvedením na odkazy, kde jsou 

podrobné informace a kontakty uvedeny.  

Město Pečky dostává aktuální informace tzv. monitoring vyhlašovaných výzev prostřednictvím MAS 

Podlipansko,   jsme také přihlášeni k zasílání aktuálních informací Operačního fondu životního 

prostředí tzv. Newsletter, který informuje o projektech  a dotacích Evropských strukturálních a 

investičních fondech. V neposlední řadě se aktuální informace dozvídáme prostřednictvím   

DotaceSnadno a MojeDotace. 

 Program “Dešťovka pro obce ” byl znovu otevřen 7.září 2017 z OPŽP. Program “Dešťovka pro RD” 

také probíhá,  a to z Národních fondů, odkaz  www destovka.eu, dotacedestovka.cz, jedná se o 

zalévání. 

Přehledně jsou informace uvedeny též v zasílaném časopise Priorita- viz příloha. 

   

Pokud jde o zasakování dešťových vod, setkáváme se běžně již mnoho let s tím, že při projektování  

rekonstrukcí komunikací a chodníků nelze primárně odvádět dešťovou vodu ze zpevněných ploch do 

kanalizačních řádů, ale musí se vsakovat v místě rekonstrukce. Pouze při velkých přílivech se může 

bezpečnostním přepadem odvést voda nejlépe do dešťové kanalizace stávající a nebo se musí 

vybudovat nová, tam kde to lze. Poslední případ byl  při projektování  rekonstrukce komunikace 

Dlouhá a Křivá v části  Velké Chvalovice.  Zasakování se provádělo i při rekonstrukci dokončené 

stavby v komunikaci K.H. Borovského. 

  

Nádrž na zalévání bude umístěna nově u Kulturního střediska v rámci celkové rekonstrukce interiéru. 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, po té bude 

podána žádost o dotaci. 

V současné době se další žádosti v této oblasti nepřipravují, což neznamená, že bychom je do 

budoucna nechtěli využít. Uvažujeme o MŠ, VZP, obou DPS, bytech ve V.Ch. a dalších bytových 

domech ve vlastnictví města,  tam kde je zeleň. 

 

5.Bod 2.1.7. Fond rozvoje bydlení – podpora výměny kotlů – půjčky na spoluúčast  - kdy došlo 

ke změně podmínek půjček z FRB, kdy a jak byli občané informováni o možnosti využít této 

nabídky 

Nová pravidla pro čerpání půjček z FRB budou projednávána na zasedání ZM 13.12.2017. S využitím 

půjčky pro ekologické vytápění se počítá. Pokud dojde ke  schválení pravidel, informace se 

k občanům dostane obvyklým způsobem – zveřejněním v Pečeckých novinách  a uveřejněním nových 

pravidel FRB na webu města. 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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6.Bod 2.1.7.  – osvěta v oblasti třídění  odpadů – kdy a jak probíhala osvěta. Kdo byl její cílovou 

skupinou a jaké byly její dopady. Došlo po této osvětě ke zvýšení množství vytříděných odpadů 

či nikoli?  

Pravidelně byly uveřejňovány články v Pečeckých novinách. Archiv je na internetových 

stránkách města. V roce 2017 za podpory firmy EKO-KOM (zajišťuje nádoby na tříděný 

odpad plasty, papír ..) proběhla osvěta o třídění odpadů, a to formou letáku, který byl vložen 

do výtisků Pečeckých novin a Základní škole v Pečkách byly poskytnuty propagační 

materiály o třídění odpadů. Na konci roku 2016 byla rozšířena sběrná síť kontejnerů o 21 ks. 

11 ks kontejnerů nám společnost EKO-KOM  poskytla na obnovu. Rovněž byl článek 

v Pečeckých novinách. Rozšíření sběrné sítě proběhlo i v roce 2017 a počítá se s  ním i v roce 

2018.  Dále byl zaveden sběr kuchyňského oleje umístěním 5 ks popelnicových nádob na 

veřejná prostranství. O jejich umístění byl článek v Pečeckých novinách, informace na 

stránkách města a byla rozeslána SMS zpráva všem občanům, kteří se přihlásili k odběru SMS 

zpráv a umístěno na informační vývěsky ( u podchodu, na sídlišti .....). Na sídlišti a ve 

Velkých Chvalovicích bylo rozmístěno 6 ks kontejnerů o velikosti 1100 l na sběr BIO 

odpadu, informace o tom byla v Pečeckých novinách, na stránkách města a na informačních 

vývěskách po městě i ve Velkých Chvalovicích. BIO popelnice byly poskytnuty i mnohým 

samosprávám na sídlišti. Informace o svozu BIO odpadu přes zimní období 2017-2018 bude 

uveřejněna formou  článku v Pečeckých novinách. Zpráva je  předána Pečeckým službám, na 

stránky města. Byly rozeslány SMS zprávy a na vývěsce pro veřejnost  je informace v budově 

MěÚ a ve městě. Od 6.11. je informace vyhlašována místním rozhlasem. V Pečeckých 

novinách byl otištěn leták od společnosti Elektrowin, která zajišťuje zpětný odběr 

elektrospotřebičů a článek o společnosti Ekolamp o zpětném odběru zářivek ...  Dále byla 

rozšířena sběrná síť červených kontejnerů na veřejných prostranstvích od firmy Asekol na 6 

ks  pro sběr malých elektrospotřebičů.  Článek byl v Pečeckých novinách.  Město Pečky je 

zařazeno do soutěže již 13. ročníku Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“.  Jedná se o 

soutěž, ve které je hodnotícím kritériem množství využitelných složek, vytříděných z 

 komunálního odpadu jako je např. papír, plasty, sklo. Článek byl v  Pečeckých novinách 

s odkazem na výsledky soutěže www.mytridimenejlepe.cz, kde se občané mohou seznámit 

s výsledky této soutěže a umístěním města. 

Na internetových stránkách www.zspecky.cz má základní škola představený program „Eko-

škola“, kde je možné se dozvědět, jaké aktivity škola vyvíjí ohledně třídění odpadů. Občané 

se také mohou  zapojit  např. do bleskového sběru papíru. V oblasti spolupráce se SRPŠ je 

finanční příspěvek města využit mj. k pořádání garážových výprodejů, kde se obnošené 

šatstvo znovu použije, a předchází se tak vzniku odpadů. 

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách na stránkách města v sekci knihovna 

představuje program Kniha do vlaku, což znamená, že občan může odevzdat vlastní 

nepotřebné knihy pro někoho jiného. Město Pečky ve spolupráci se společností EKO-KOM a 

knihovnou v roce 2016  pořádalo výstavu o třídění odpadů včetně přednášek, která byla jak 

pro občany, tak pro základní školy  z okolních obcí.   

 

7.Bod 2.1.7. – systém motivace třídění odpadů – prosím o informaci, jak je nastaven 

systém motivace třídění odpadů – jak mne má motivovat a kde ho naleznu 

Motivací ke třídění odpadů je zejména zvyšování počtu nádob a stanovišť na veřejných 

prostranstvích na tříděný odpad, dostupná docházková vzdálenost ke kontejnerům, rozšiřování 

jednotlivých komodit pro sběr vytříděných složek z komunálního odpadu, Všechny tyto 

aktivity jsou obsaženy v článcích  v Pečeckých novinách.   

http://www.mytridimenejlepe.cz/
http://www.zspecky.cz/
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Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/2015  o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování  odpadů., která se řídí 

zákonem o místních poplatcích. Je v zájmu občanů separovat odpad,  neboť náklady na 

likvidaci tříděného odpadu hradí město ze svého rozpočtu a nejsou podle zákona započítávány 

do místního poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu pro občany.     

 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová v.r. 

tajemník úřadu 


