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Zápis z 5. jednání komise Životního prostředí 

Dne 22.07.2019 

 

Přítomni: Lenka Třísková, Tomáš Vodička, Petr Katanski, Kateřina Čiháková, Viktorie 

Janáčková 

 

Omluveni: Hana Pokorná,   

 

Hosté: Kateřina Pospíšilová (MAS Podlipansko) 

 

 

Program:  

1) Kontrola úkolů z minulých jednání  

2) MAS Podlipansko  

3) Fungování komise ŽP 

 

Body jednání:  

Ad 1) 

Kontrola úkolů z jednání dne 30.01.2019:  

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

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

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

přetrvává  

Kontrola úkolů z jednání dne 01.04.2019:  

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

úkol převzala pí. Janáčková 

- 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.) – úkol přetrvává 

Kontrola úkolů z jednání dne 03.06.2019:  
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- Zjistit více informací o tom, jaká by byla celková investice do zřízení městské louky 

v lokalitě u  Tesca – dle informací p. Vodičky, které získal od ateliéru Land05 je při 

zakládání nové louky nejdříve nutné celou lokalitu připravit pro novou výsadbu a to 

zhubením veškerého momentálního porostu za použití herbicidů. Komise ŽP proto 

rovnou zavrhla nápad vybudování takovéto městské louky bez dalšího zjišťování 

možné ceny její realizace. 

 

Ad 2) 

- Středočeský kraj zadal studii odtokových poměrů na Výrovce – zpracovatelem studie 

je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Navrhují se řešení na tocích, změlčení 

toků, na vodních dílech, připravují se nádrže, v ploše povodí se řeší agrotechnická 

opatření, průlehy, zatravňovací pásy, apod. Analytická a návrhová část je hotová, 

prezentace Středočeskému kraji probíhá v rámci kontrolních dnů.  

- Naplánováno 440 opatření na 6800 dotčených pozemcích – nyní se budou oslovovat 

vlastníci pozemků, zda by s navrženými opatřeními souhlasili. Minimálně tři navržená 

opatření se musí dotáhnout k dokumentaci.  

- Bohužel, povodí výrovky se nás katastrálně netýká.  

- Mlýnský náhon není součástí studie, ale řeší se zvlášť na Radě města (možné návrhy 

odkoupení pozemků v katastrálním území Peček), které se pak dále budou řešit na 

zastupitelstvu města. Obec Radim by se s námi pak mohla podílet na studii obnovy 

Mlýnského náhonu. Na revitalizaci by se mohlo zažádat o dotaci v rámci OPŽP, a to 

buď přímo za město Pečky nebo ve spolupráci s MAS Podlipansko. 

- Další z aktivit MAS 

o Podlipansko sází stromy – akci dříve podporovalo TPCA; spolupráce na této 

aktivitě je možná 

o Obnova polních cest a remízků je možná řešit pozemkovou úpravou  

o Řešení zeleně v extravilánu v rámci OPŽP (realizace zeleně a cest); na 

dotačním titulu je možné dostat až 85% dotaci uznatelných nákladů – p. 

Vodička jedná se starosty okolních obcí na přípravě a nacenění projektu 

o Digitalizace map – MAS žádá o další vrstvy, které nezajišťuje město (6 vrstev 

zajišťuje město, o dalších 10 žádáme přes MAS Podlipansko)  

Ad 3)  

- V návaznosti na minulé jednání se členové komise zamýšleli nad možnostmi, jak 

Komise Životního prostředí může být svým fungováním více přínosná městu.  

- Možná témata pro práci komise: 

o Zpracování regulí na výsadbu a úpravu zeleně v intravilánu 

o Podílení se na přípravě naučných stezek, např. návrhem vhodných lokalit (ve 

spolupráci s městským architektem) nebo témat spojených s ŽP – momentálně 

má téma v kompetenci Komise kulturní   

o Vytipování pozemků ve vlastnictví města k nové výsadbě zeleně 
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o Vytipování pozemků v katastrálním území města, o které by město mohlo 

momentální vlastníky zažádat v rámci revitalizace území – např. pozemky pod 

potoky pro jejich revitalizaci nebo podél silnic pro účely nové výsadby  

 

Příští zasedání dne: 2.8.2019  

Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková  

 

………………………….. předseda komise  

 

Přílohy: bez příloh  


