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Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

Zápis ze 7. jednání komise Životního prostředí 

Dne 20.11.2019 

 

Přítomni: Lenka Třísková, Viktorie Janáčková, Tomáš Vodička 

 

Omluveni: Hana Pokorná,  Kateřina Čiháková 

 

Hosté: -  

 

 

Program:  

1) Informace o rezignaci člena komise ŽP 

2) Kontrola úkolů z minulých jednání  

3) Aktivity v oblasti ŽP v minulých měsících  

4) Fungování komise ŽP 

 

Ad 1) 

Člen komise Životního prostředí Petr Katanski se kvůli svému pracovnímu vytížení rozhodl 

dále v komsi nepůsobit s okamžitou účinností.  

Ad 2)  

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 byl zrušen 

vzhledem k rezignaci p. Katanského.  

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

zrušen vzhledem k rezignaci p. Katanského.  

Kontrola úkolů z jednání dne 01.04.2019:  

- 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 
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Kontrola úkolů z jednání dne 02.08.2019:  

- 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. Členové komise si rozdělili 

práci na jednotlivých územích s účelem vypsat dotčené pozemky a jejich majitele, 

které by město mohlo oslovit. – úkol přetrvává  

Ad 3) 

- Dne 19.10. proběhlo vypuštění rybníka Benešák spojené s odlovem ryb před jeho 

revitalizací. Pí. Janáčková ve spolupráci s Rybářským svazem Plaňany, Pečeckými 

vodáky a Pečeckým rybářským kroužkem zorganizovala doprovodné aktivity pro 

občany, kteří se na akci přišli podívat. Na akci se také prodávaly horké nápoje, 

přičemž výtěžek z jejich prodeje (3 650,- Kč) se předal Pečeckému rybářskému 

kroužku jako podpora jejich fungování.  

- Začala revitalizace prostoru bývalého lesíku u rybníku Benešák. Výsadba nové zeleně 

proběhne v návaznosti na neobvykle teplé počasí později, než bylo plánováno. 

Předpokládaný termín výsadby je v prosinci 2019.  

- V rámci rekonstrukce tř.Švermova se podařilo rozšířit rabata stromů lemujících tuto 

ulici a zavést do nich závlahu. 

- P.Vodička komisi přestavil digitální mapy.  

Ad 4) 

Vzhledem k dlouhodobé nemoci pí.Pokorné a rezignaci p.Katanského a celkovému 

nedostatku členů se komise ŽP zamýšlí nad možným spojením s komisí stavebně-dopravní. 

Toto spojení by odpovídalo i fungování úřadu, kde jsou všechna tato témata ve správě Odboru 

výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy. 

 

Příští zasedání dne: datum neustanoveno  

Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková  

 

………………………….. předseda komise  

 

Přílohy: bez příloh  


