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Zápis z 2. jednání komise Životního prostředí 

Dne 30.01.2019 

 

Přítomni: Hana Pokorná, Lenka Třísková, Petr Janovský, Tomáš Vodička, Viktorie Janáčková 

 

Omluveni: -  

 

Hosté: -  

 

 

Program:  

1) Kontrola úkolů z minulého jednání  

2) Informační kampaň k tématice odpadů  

3) Prostupnost krajiny, spolupráce s DSO Pečecko, příprava podkladů 

4) Hospodaření s dešťovou vodou v budovách v majetku města 

5) Příprava podpory k vypsané 3. výzvě kotlíkové dotace (vypisováno Středočeským 

krajem) 

6) Návrh na přijetí nového člena do komise ŽP 

7) Stav stromů a hráze u rybníku Benešák 

8) Projednání návrhu Stavební komise ohledně přípravy studie k řešení situace parku u 

vodojemu a proluky za Domem služeb 

9) Ukliďme Česko  

10) Ostatní  

 

Body jednání:  

Ad 1) 

Kontrola úkolů z jednání dne 17.12.2019:  

- Pí. Pokorná ověří, zda je v projektu pro revitalizaci Pečeckého parku, severní část, 

myšleno na alternativní možnosti zalévání nově plánované zeleně – například 

studnařský vrt – splněno; studnařský vrt by šel do projektu zahrnout v druhé části (kdy 

se bude jednat o revitalizaci cest a mobiliáře), ale musí se udělat průzkum vydatnosti 
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pramene. P. Janovský ověří, jak by se dal pro revitalizaci Pečeckého parku udělat 

hydrologický průzkum, kolik takovýto průzkum průměrně stojí a jak se dělá 

- P. Vodička ověří součinnost Správy a údržby silnic Středočeského kraje na zalévání 

nově vysazené zeleně v rámci akce 100 stromů – splněno; spravovatel místních silnic 

v KSÚS je firma Silnice Čáslav, p. Vodička má kontakt na osobu pověřenou zajistit 

zálivku 100 vysázených stromů, kontakt předá novému vedoucímu Pečeckých Služeb, 

aby si mezi sebou vyjednali smlouvu o údržbě  

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

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

- Pí. Janáčková připraví plán kampaně připomínající pravidla třídění odpadu a dalších 

spojených témat a zajistí zpracování prvních témat pro komunikaci (informační letáky 

pro občany, kteří zaplatí poplatek za odpad a článek do únorového vydání Pečeckých 

novin) – požadavek na přípravu těchto materiálů byl zadán RM – úkol částečně splněn  

 

Ad 2) Informační kampaň k tématice odpadů 

- Pí. Janáčková do březnového čísla Pečeckých novin připraví článek o statistice třídění 

v Pečkách dle dat poskytnutých EKO-KOMem a dále připraví plán další komunikace 

na téma odpadů 

 

Ad 3) Prostupnost krajiny, spolupráce s DSO Pečecko, příprava podkladů 

- Pro přípravu podkladů z katastrálního úřadu je nutná investice, o kterou bychom se 

rádi podělili v rámci regionu DSO Pečecko, vzhledem k tomu, že se téma týká 

propojování ÚSC v regionu 

- Schůzka DSO Pečecko proběhne 5.2.2019, kde se toto téma otevře; další postup v této 

věci bude upřesněn po oznámení výsledku jednání – p. Vodička informuje pí. Š 

- Další podklady k tomuto tématu připravované nebo připravené již v minulosti je 

potřeba dohledat, např. Cyklokoncept vytvořený Ing. Arch. Janem Drškou (p. Vodička 

má k dispozici a bude jej sdílet se členy komise ŽP) 

- Na tomto tématu bude nutná spolupráce také s dalšími komisemi ZM, např. komisí 

kulturní a vzdělávací, která plánuje vybudování naučných stezek na území Peček a 

Velkých Chvalovic  

 

Ad 4) Hospodaření s dešťovou vodou v budovách v majetku města 

- Dne 4.2.2019 proběhne schůzka se zástupcem MŽP ohledně možnosti využití 

dotačního programu Dešťovka pro zajištění lepšího hospodaření s dešťovou vodou 

během rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí Pečecké služby 

- Schůzky se bude účastnit p.Vodička, který následně bude informovat komisi ŽP o 

tom, jak ve věci dále postupovat, a to nejen v konkrétní budově sídla PS, ale o 
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celkových možnostech využití tohoto dotačního programu v případě rekonstrukcí 

jiných budov v majetku města 

- 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 

 

Ad 5) Příprava podpory k vypsané 3. výzvě kotlíkové dotace (vypisováno Středočeským 

krajem) 

- Dle informací z úřadu Středočeského kraje bude více informací k výzvě poskytnuto ve 

druhém kvartálu 2019, nejpravděpodobněji však v červnu  

- Nutné 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 

 

Ad 6) Návrh na přijetí nového člena do komise ŽP  

- Komise si navrhla a schválila přijetí nového člena, Kateřiny Čihákové – informace 

bude dál podána RM k projednání  

 

Ad 7) Stav stromů a hráze u rybníku Benešák 

- Dne 30.1.2019 proběhla schůzka s firmou oprávněnou k hodnocení stavu vodních 

staveb na rybníku Benešák, která kvůli stabilitě hráze a bezpečnosti doporučila 

vykácet veškeré stromy na ní stojící 

- Pí. Pokorná bude informovat RM a poskytne konkrétní informace o nutnosti kácení 

občanům přes běžné informační kanály města (web, noviny)  

 

Ad 8) Projednání návrhu Stavební komise ohledně přípravy studie k řešení situace parku u 

vodojemu a proluky za Domem služeb 

- P. Vodička představil možnost změny v rozpočtu města, který představila stavební 

komise, z přípravy projektové dokumentace k proluce za Domem služeb na přípravu 

studie propojení a současného řešení tohoto prostoru i s parkem u vodojemu  

 

Ad 9) Ukliďme Česko  

- Komise ŽP přijala výzvu MAS Podlipansko účastnit se v dalším ročníku akce 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

- Pí. Janáčková bude akci koordinovat za Město Pečky a zajistí 

o Předání informace o zapojení do akce RM   
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o Spolupráci s MAS Podlipansko 

o Spolupráci s předchozí koordinátorkou akce, pí. Růžičkovou  

o Komunikaci o akci  

o Propojení se sportovními oddíly ve městě pro zapojení se do akce  

 

Ad 10) Ostatní 

- Komise ŽP požádá o informační schůzku s novým vedoucím Pečeckých služeb pro 

zhodnocení momentální spolupráce a možnosti dalšího vývoje 

- Komise ŽP po akci Ukliďmě svět, Ukliďme Česko požádá o informační schůzku 

s MAS Podlipansko pro zhodnocení momentální spolupráce v oblasti ŽP a možnosti 

dalšího vývoje 

- Komise ŽP při projednávání bodu 9 navrhla uspořádání akce komunitního výsevu 

rostlin na území města – téma se bude dále projednávat na dalším zasedání komise, 

akce se však nebude konat současně s akcí Ukliďme svět, Ukliďme Česko  

 

Úkoly z jednání dne 30.1.2019: 

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

 

Usnesení: 

- Komise ŽP se usnesla, že podpoří návrh stavební komise o změně v rozpočtu města 

z přípravy projektové dokumentace k proluce za Domem služeb na přípravu studie 

propojení a současného řešení tohoto prostoru i s parkem u vodojemu – pí. Janáčková 

bude informovat RM 

- Komise projednala žádost pí. Bártové o přesunutí nádoby na olej a tuky z křižovatky 

ulic Grégrova a Dobřichovská – žádosti bylo vyhověno; nádoby se přemístí do oblasti 

nové zástavby v ulici Grégrova, k nynějšímu stanovišti dalších kontejnerů na tříděný 

odpadů; pí. Pokorná zajistí přesunutí nádoby a informování občanů přes běžné 

informační kanály města (web, noviny) 

 

Příští zasedání dne: 11.3., 17:00 

Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková  

 

………………………….. předseda komise  
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Přílohy: bez příloh  


