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Zápis z jednání komise životního prostředí a zeleně 
         konané dne 29.5.2017 ve velké zasedací síní radnice, od 15:30 do 16:45 hodin. 
 
 
Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise, členy 
obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před 
konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni: Alena Ševců (předsedkyně), Jan Štrojsa, Luboš Dvořáček, Pavel Svatuška, Jan Vrabec, Josef Forst, 

Pavel Král, Veronika Zlatušková,  
Omluveni: Hana Otáhalová, Jana Šťastná 
Neomluveni: Luboš Jíleček  
Hosté: J. Bičíková, Michaela Laurinová  (tajemnice) 

 

 

PROGRAM:  
 

1. Problematika psích exkrementů 
Trvalý problém, přímo závisí na jednání majitelů psů. Paní Bičíková informovala o navýšení počtu schránek 
se sáčky u odpadkových košů. Diskuze na téma pokutování ze strany MěP. Následný dotaz na náčelníka 
MěP – pokutu přímo za exkremety ještě MěP neudělila (obtížné prokazování, nutno přistihnout přímo, nebo 
mít svědka ochotného to potvrdit), uděleny pokuty za psa bez vodítka (dle OZV nutné ve městě vždy). 
 

2. Bioodpady  
Kompostovatelný odpad zatím pouze ve sběrném dvoře (případně soukromé subjekty zpracovávající 
bioodpad). Použitý fritovací olej – doplnění informace od paní Stránské: katalogové číslo tohoto odpadu není 
v seznamu odpadů odebíraných na sběrném dvoře, povolení se řeší – musí to povolit Středočeský krajský 
úřad a musí se změnit provozní řád. Věc je již v řešení. 
 

3. Voda v krajině  
Probíhají bezplatné semináře na přípravu projektů, paní Ševců poslala členům odkaz. 
https://www.sfzp.cz/sekce/246/732/detail/seminare-poradi-jak-bojovat-se-suchem-a-povodnemi/ 
 

4. Revitalizace veřejných prostranství – návsí místních částí  
V současné době je připraven projekt revitalizace veřejných prostranství ve Veselé, zároveň je požádáno o 
dotaci.  

Návrh komise pro radu města: v dalším rozpočtovém období (2018) připravovat další projekty, prioritně 
Dneboh nebo Olšinu. 
 

5. Výsadba ovocných stromků ve Lhoticích  
Ve spolupráci místních a odboru IKH byla provedena další výsadba ovocných stromků u Lhotic. 
 

6. Dotace „Dešťovka“  
Dnes (30.5.2017) byl spuštěn program SFŽP na zádrž a využitý dešťových vod. Vzhledem k rychlosti 
podávávní žádostí bude alokace zřejmě vyčerpána v řádu dnů. SFŽP předpokládá druhou vlnu ještě letos. 
 

7. Sekání travnatých ploch  
Paní Ševců vznesla návrh na ponechávání částí travnatých ploch s omezeným sekáním (max. 2x ročně), 
takzv. minilouky. Z následné diskuze bylo konstatováno, že sekání není ve většině míst tak intenzívní, aby 
traviny nedorostly. Dotaz bude vznesen na paní Kulíkovou k projednání v rámci veřejných setkání k přípravě 
územních studií sídlišť Jaselská a Poříčská. 
 

Diskuze: při pálení čarodějnic se nachází ve vatrách nežádoucí odpad, jak tomu zamezit? Omezení 
navážení na několik posledních dní před samotným pálením lze jen na místech, která jsou pod dohledem, 
ale místa dále za vesnicemi, navíc tradiční, jsou zavážena postupně. 

Návrh komise pro radu města: zamyslet se nad možností určit dobu navážení na nejvýše týden před 
čarodějnicemi. 
 
Na příští jenání komise pozvat paní Stránskou k tématu třídění odpadů, motivace, sběrná hnízda atd. 
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Zapsal: Pavel Král 
Formální kontrola: Alena Ševců 

  
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


