
Město Pečky 
VÝBORY – KOMISE 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 
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Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

Zápis ze 4. jednání komise Životního prostředí 

Dne 03.06.2019 

 

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

 

Omluveni: Petr Katanski, Kateřina Čiháková  

 

Hosté: - 

 

 

Program:  

1) Kontrola úkolů z minulého jednání  

2) Zpráva odboru ŽP 

3) Komunitní výsadba  

4) Fungování komise ŽP 

5) Ostatní témata 

 

Body jednání:  

Ad 1) 

Kontrola úkolů z jednání dne 17.12.2018:  

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

příklady zpracování jinými městy (např. městský obvod Praha 3) – úkol zrušen; po 

další diskuzi a informaci Tomáše Vodičky o přípravě digitálních map regionu, na 

kterých pracuje MAS Podlipansko, a které by měly obsahovat také vrstvu zeleně a 

ukázce Passportu zeleně zpracovaného pro město Poděbrady se komise usnesla, že 

v tuto chvíli nebude Radě města navrhovat vypracování Passportu zeleně pro Pečky a 

Velké Chvalovice 

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

zpracování odpadů – úkol průběžně plněn; další články se budou odvíjet od informací 

poskytnutých EKO-KOMem nebo Pečeckými službami 

Kontrola úkolů z jednání dne 30.01.2019:  

http://www.mesto-podebrady.cz/generel-zelene/ds-1866
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- 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:  

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

zhodnocení momentální spolupráce v oblasti ŽP a možnosti dalšího vývoje – úkol 

přetrvává 

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

kontrola úkolu nebyla možná z důvodu absence pí. Čihákové  

- 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 

- Konference o možnostech řešení odstraňování plevele ve městě nepřinesla žádné 

zásadní informace použitelné v našem městě; bohužel prozatím nejsme schopni zajistit 

jiné řešení hubení plevele, než v současnosti provádíme  

- 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 – úkol přetrvává 

- 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 – úkol 

splněn 

- P. Brant prověří možnost rozmístění dalších košů na psí exkrementy – úkol splněn: 

jeden koš umístěn před ZPA Pečky; Pečecké služby dále shánějí podměty k rozmístění 

dalších košů. Po revitalizaci rybníka Benešák a přilehlého lesíka komise ŽP zreviduje 

rozmístění odpadkových košů a košů na psí exkrementy v této lokalitě 

Ad 2) 

- V Pečeckém parku se objevil další výskyt kůrovce, v pátek 7.6. přijede z odboru 

lesního hospodářství z Kolína delegace, která označí, odstraní a odveze napadené 

stromy. V letošním roce tedy dojde k dalšímu kácení a frézování pařezů v postižené 

oblasti, dohromady se jedná cca o 240 stromů. Dle projektu revitalizace Pečeckého 

parku, na který jsme obdrželi dotaci, na jaře proběhne úprava zeminy, luční a parkové 

traviny, v dubnu až květnu bude proveden nástřel cibulovin, v létě pak proběhne 

ošetření zbylých stromů a na podzim 2020 se vysází nová stromová výsadba. Záruka 

se počítá od vysázení prvního stromu. O postupu revitalizace bude Odbor ŽP 

informovat prostřednictvím Pečeckých novin. 

- Momentálně se připravuje výběrové řízení na revitalizaci lokality bývalého lesíku u 

Benešáku. Výsadba by v této lokalitě měla proběhnout na podzim tohoto roku.  

- Vzhledem k obdržení dotace na revitalizaci rybníka Benešák se ustanovilo datum jeho 

vypuštění na 19.10.2019. Komise ŽP, resp. Pí.Čiháková zajistí odchyt zvěře, která 

v rybníce žije, ale nespadá pod správu rybářského svazu (želvy, nutrie).  
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- V návaznosti na obdrženou žádost o kácení stromů v ulici Lobňanská a minulé jednání 

Komise ŽP proběhl dendrologický posudek této oblasti, který zhodnotil, že z 11 

posuzovaných stromů se musí 6 stromů pokácet a doporučil kácení rozdělit na více 

fází. Komise ŽP se ztotožňuje se znaleckým posudkem a doporučuje správnímu 

orgánu postupovat dle doporučení znaleckého posudku do roku 2023.  

- Ve spolupráci s KSÚS se na podzim zlikvidují suché stromy podél silnice směrem na 

Ratenice a následně se společnými silami zajistí nová výsadba v této lokalitě.   

- Odbor ŽP obdržel potvrzení EKO-KOMu o dodání nových kontejnerů, které se během 

letních měsíců rozmístí po městě ve spolupráci s Pečeckými službami.  

- Dle návrhu spolku Přátel Pečeckého Parku odbor ŽP vytipoval možnou lokalitu pro 

založení městské louky a to na pozemcích města vedoucích podél chodníku k Tescu 

(481/24), které by se případně mohly rozšířit o pozemek p.Rychtery (481/25), který by 

byl dle předchozího jednání s Odborem ŽP ochoten dané pozemky městu prodat. 

Předtím, než Komise ŽP Radě města doporučí projednat zmiňovaný odkup pozemků, 

je potřeba zjistit více informací o tom, jaká by byla celková investice do zřízení 

městské louky v této lokalitě, jak by bylo možné akci realizovat, jaká je potřebná 

údržba takovéto louky a zda by k tomuto účelu bylo možné využít Pečeckých služeb.  

Ad 3) 

- Komunitní výsadba květin, tzv. afrikánů proběhne v tomto týdnu, dle počasí, a to na 

dvou lokalitách ve městě – před zdravotním střediskem a okolo nově vysazených 

stromů podél chodníku k Tescu. Výsadby se budou účastnit dobrovolníci ze Spolku 

Přátel Pečeckého parku a žáci ZŠ Pečky. Připraveno je více než 200 sazenic.  

- Letos se jedná o „nultý rořník“ této akce, v příštím roce bychom výsadbu opakovali 

s větší propagací.  

- Prvotní zálivka výsadby je zajištěna dobrovolníky, povýsadbovou zálivku dle předešlé 

domluvy zajistí Pečecké služby. V lokalitě u Tesca budou instalovány tzv. zavlažovací 

vaky.  

- Pí. Třísková bude o akci informovat prostřednictvím článku v Pečeckých novinách.  

Ad 4) 

- Komise ŽP se zamýšlela nad tím, jak by mohla být městu více přínosná. Místo řešení 

menších individuálních témat a akcí by bylo zapotřebí přistoupit k tématu Životního 

prostředí ve městě více koncepčně, např. zavedením regulí na výsadbu a úpravu zeleně 

v intravilánu, apod. Členové Komise ŽP se do příštího jednání individuálně zamyslí 

nad koncepčními tématy, která by se v rámci jednáni Komise ŽP mohla projednávat a 

řešit.  

Ad 5) 

- Dne 20.5. proběhla v Kulturním středisku veřejná přednáška pro občany na téma 

dotací poskytovaných v rámci OPŽP. Bohužel, účast občanů na přednášce byla velmi 

malá.  
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- KSÚS ve spolupráci s Pečeckými službami potvrdilo zálivku stromů z akce Výsadba 

100 stromů z loňského roku.  

- Komise Stavebně-dopravní ve spolupráci se Stavebním odborem města Pečky 

vytipovala prvních 10 objektů ve vlastnictví města, u kterých by bylo možné upravit 

svod dešťové vody pro jeho sběr a další využití. V rámci návrhu těchto úprav bude 

město žádat o poskytnutí dotací z OPŽP Dešťovka. Komise ŽP je připravena být v této 

věci nápomocná.  

- SNK Naše Pečky nominovalo lípu vysazenou v roce 1968 v Pečeckém parku na cenu 

Strom roku. Bohužel, nominace nebyla organizátorem akce vybrána do hlasovacího 

kola. 

- Na základě podmětu občanů Komise ŽP zjišťovala informace k možnému vybudování 

nového stojanu na EKO-vodu v lokalitě Kandie. Dle vyjádření jednatele spole4nosti 

EKO-voda, pana Tichého, nemá společnost v současné době žádný volný stojan a 

musel by být dostačující odběr vody, aby ho vůbec do Peček umístili. V opačném 

případě obec doplácí. Komise ŽP se tedy shodla podmět dále neřešit.  

 

Příští zasedání dne: 22.7., 17:00 

Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková  

 

………………………….. předseda komise  

 

Přílohy: bez příloh  


