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Zápis ze 3. jednání komise Životního prostředí 

Dne 01.04.2019 

 

Přítomni: Hana Pokorná, Lenka Třísková, Kateřina Čiháková, Viktorie Janáčková 

 

Omluveni: Petr Janovský, Tomáš Vodička 

 

Hosté: Adam Brant 

 

 

Program:  

1) Představení nového jednatele Pečeckých služeb, Ing. Adama Branta + konkrétní 

dotazy na spolupráci Pečeckých Služeb s městem  

2) Kontrola úkolů z minulého jednání  

3) Ukliďme Česko  

4) Ostatní témata 

 

Body jednání:  

Ad 1) 

Nový jednatel Pečeckých služeb, Ing. Adam Brant, se představil a seznámil komisi s plánem 

spolupráce. Řešené otázky: 

- Používání Glyfosátních herbicidů na území města Pečky – p. Brant komisi seznámil 

s fakty o odstraňování plevele: v roce 2018 se strávilo odstraňováním plevele 220 

hodin a použilo se k němu 70 litrů herbicidů. P. Brant momentálně hledá jiné varianty 

k hubení plevele (např. stroji na horkou vodu, pro které by však byla potřeba vysoká 

vstupní investice od 300.000,- až po 1.000.000,- CZK nebo možnost využití lidské 

síly, která by zvýšila nároky na mzdy zaměstnanců Pečeckých služeb). Další řešení 

situace je ve zjišťovací fázi; p. Brant, pí. Pokorná a pí.  Zindrová se 16.4. zúčastní 

konference o jiných možných řešeních odstraňování plevele ve městě  

- Zamulčování stromů – p. Brant přislíbil obnovu zamulčování stromů, kde je to možné 

a zajištění mulčování při nových výsadbách – např. u nové výsadby kolem restaurace 

Siňorita  
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- Škola vytvořila 7 ptačích budek, Pečecké služby pomohou budky rozmístit – 3 na 

školní zahradu, 2 na zahradu u školy, 2 na Sokoliště – do výšky 2,5 metru  

- P. Brant prověří možnost rozmístění dalších košů na psí exkrementy  

 

Ad 2) 

Kontrola úkolů z jednání dne 17. 12. 2018:  

- P. Janovský zajistí pro příští jednání více informací o passportu zeleně – možnosti a 

příklady zpracování jinými městy (např. městský obvod Praha 3) – úkol přetrvává  

- Dle zadání RM, komise připravuje soustavnou informační kampaň na téma třídění a 

zpracování odpadů – úkol průběžně plněn; do květnových Pečeckých novin bude 

připravena reportáž o akci Ukliďme Česko; další články se budou odvíjet od informací 

poskytnutých EKO-KOMem nebo Pečeckými službami 

Kontrola úkolů z jednání dne 30. 01. 2019:  

- P. Janovský ověří, jak by se dal pro revitalizaci Pečeckého parku udělat hydrologický 

průzkum, kolik takovýto průzkum průměrně stojí a jak se dělá – úkol přetrvává 

- P. Janovský zjistí informace k prodeji pozemků ZPA a pošle je p. Vodičkovi – úkol 

přetrvává  

 

Ad 3) 

Ukliďme Česko 

- Akce plně připravena ve spolupráci s MAS Podlipansko a jednotlivými přihlášenými 

zájmovými skupinami. Komise vybrala/potvrdila trasy úklidu jednotlivých skupin.  

 

Ad 4)  

Ostatní témata 

- Prostupnost krajiny, spolupráce s DSO Pečecko, příprava podkladů – vzhledem 

k neúčasti p. Vodičky komise téma neprojednávala. Je nutné identifikovat, u kterých 

budov v majetku města by se zlepšení hospodaření s dešťovou vodou dalo řešit jiným 

způsobem, než rekonstrukcí objektu – nutná spolupráce se stavební komisí.  

- Dotační tituly z OPŽP – p. Vodička zajišťuje prezentaci momentálně otevřených 

dotačních programů z OPŽP pro DSO Pečecko a následně pro občany. O datu 

prezentace bude komisi informovat a následně se komise domluví na další spolupráci 

na těchto tématech. Pakliže bude během akce zájem o některé z nabízených programů, 

komise zajistí propojení s Fondem rozvoje bydlení pro možnost spolupráce na podpoře 

občanů, kteří by o tuto dotaci chtěli žádat – pí. Janáčková se spojí s p. Jedličkou. 
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- Stav stromů a hráze u rybníku Benešák – kácení stromů je již zajištěné, pí. Pokorná 

zajišťuje pravidelné informování RM i občanů. 

- Ze dřeva, které se již vytěžilo, se vyrobilo několik laviček – z nichž dvě byly umístěny 

na školní zahradě a další se umístí v okolí rybníku Benešák a podél polní cesty na 

Tatce. 

- V případě, že město obdrží dotaci k revitalizaci rybníka, je nutné zajistit odborný 

odchyt želv, které se v rybníce vyskytují.  

 

Úkoly z jednání dne 01.04.2019: 

- P. Brant komisi poskytne ukázku passportu zeleně z Poděbrad a informace o tom, jak 

by se dal passport zpracovat pro naše město  

- Komise ŽP (pí. Janáčková) požádá o informační schůzku s MAS Podlipansko pro 

zhodnocení momentální spolupráce v oblasti ŽP a možnosti dalšího vývoje 

- Pí. Čiháková zajistí odborný odchyt nutrie, která se vyskytla na rybníce Benešák 

- Pí. Čiháková a pí. Třísková zjistí, na které věci by se daly dělat sbírky (případně již 

probíhají, např. ve škole) pro účely zlepšení životního prostředí (sběr víček, mobilů, 

brýlí, apod.) 

 

Usnesení: 

- Komise projednala žádost občanů, pí. Romany Šulcové a p. Michala Modroviče, o 

kácení stromů v ulici Lobňanská. Pí. Pokorná zadala požadavek na zpracování 

znaleckého posudku, ke kterému se dále vyjádří komise ŽP i s přihlédnutím k ostatním 

faktorům, jako například hnízdění vzácných druhů ptáků. Komise se usnesla, že pokud 

posudek nezjistí změnu stavu oproti původnímu zamítnutí žádosti ke kácení, komise 

se ke kácení nepřiklání.  

 

Příští zasedání dne: 20.5. 17:00 

Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková  

 

………………………….. předseda komise  

 

Přílohy: bez příloh  


