Zápis č. 4/2019 – 17.9.2019

Zápis z jednání Komise životního prostředí a odpadového
hospodářství

Zápis č. 4/ 2019
Termín

:

17.9.2019, 17.00 hod

Místo

:

Městský úřad Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

Rozdělovník

:

členové komise

Přítomní členové

:

Mgr. Jaromíra Borecká, Miloslav Kolařík, Ing. Jindřiška Pilná,
Ph.D. Mgr. Jan Špaček, Petr Urban, Oldřich Bakos, Zuzana
Arazim Dolejší, Jan Grünwald

Hosté

:

Ing. Renata Stojecová, Mgr. Petr Borecký, Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Omluveni

:

Josef Polák, Dr. Vítězslav Pokorný, Mgr. Jan Špaček,

Zapisovatel

:

Daniela Jahnová

Stav přítomných
V 17.00 hod bylo přítomno 7 členů komise životního prostředí a odpadového
hospodářství, zasedání bylo oficiálně zahájeno.
Program jednání
Paní Mgr. Jaromíra Borecká, jako předsedkyně komise zahájila jednání komise životního
prostředí a odpadového hospodářství a přivítala hosty Mgr. Petra Boreckého a Ing.
Lukáše Šefla, Ph.D. architekta městské zeleně. V tuto chvíli bylo přítomno 7 členů komise
životního prostředí a odpadového hospodářství. Komise je usnášeníschopná a Mgr.
Jaromíra Borecká přivítala členy komise a seznámila přítomné členy komise
s programem jednání pro komisi životního prostředí a odpadového hospodářství.
bod
č.

Předmět

1.

Květnaté louky a jejich realizace

2.

Realizované projekty a jejich stav – ul. Pražská, Park Úvaly – Vinice,
Pohádková cesta lesem za pořádkem, Nachlingerův Park – kácení, realizace
ozelenění Úval IV., projekty r. 2020 – realizace Úval V.

3.

Finální podoba tabulí o krmení ptáků

4.

Ostatní – informace – rekonstrukce rybníků, manipulační řády rybníků,
vyhodnocení POH, aj.
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V tuto chvíli je přítomno 7 členů komise životního prostředí a odpadového
hospodářství. Komise je usnášeníschopná
Byl zahájen program jednání komise životního prostředí a odpadového hospodářství.

1)

Květnaté louky a jejich realizace
Paní Borecká předala slovo panu Šteflovi, který informoval, že v poslední době je to
trend a města zakládají květnaté louky.
Květnaté louky se dělí do dvou kategorií.
Jedná se buď o květinové záhony z přímého výsevu, to jsou letničkové záhony ze
semene, které se vysejí na jaře a poté bohatě kvetou. Nevýhodou je, že se to musí
opakovat každý rok. Předpokladem je, že se musí kvalitně nachystat půda, kvalitně
odplevelit a dále zalévat, aby se záhon udržel. Může se to realizovat na menší ploše o
velikosti 20, 30, 40 m2. Doporučuji to zkusit a poté zpětně vyhodnotit.
Další variantou jsou květnaté louky, které můžou vzniknout dvěma způsoby a jsou trvalé:
1) Stávající trávník se selektivní sečí nechá zaplevelit z okolí, to může mít nejasný
výsledek.
2) Druhá varianta je založit záhon ze směsi. Na trhu máme dva veliké dodavatele, a
to firmy Planta naturalis a Agrostis Rousínov, jsou na trhu 20 let. Od nich se dá
vybrat směs podle, zda má být záhon více ve světle, ve stínu, do vlhka nebo více
do sucha. Jsou to směsi, které fungují. Nedoporučuji kupovat směsi přes e-shopy.
Jedinou nevýhodou je, že to nepůsobí hned. Musí se udělat reklama, město chce
založit květnatou louku. Chceme, aby tam byl různorodý hmyz. Ze začátku záhon
nevypadá dobře, trvá nejméně dva roky, než se byliny vysemení a vykvetou nové.
Bylo by dobré informovat občany přes facebook a u záhonu instalovat ceduli
s vysvětlením, jak to bude vypadat za nějakou dobu, že to má přirozený vývoj.
Když se občané nebudou informovat, budou pobouřeni, že to vypadá jako
pleveniště. Pokud by se město rozhodlo, že půjdeme do této varianty, již jsme
vytipovávali dvě lokality, jedna lokalita by byla u pivovaru a jedna lokalita u
koupaliště. To jsou lokality k tomuto vhodné. Důležité je vybrat dobrou směs a
informovat občany o tom, že to bude za dva roky hezké. Vhodný termín výsadby
je jaro nebo podzim. Duben a květen je k výsadbě hraniční.
Diskuse:
P. Borecký: se dotazoval p. Štefla, kdybychom zakládali květnatou louku jako trvalý
porost a třeba bychom si zvolili lokalitu u pivovaru, tak by mě zajímalo 1) jakou údržbu
to potřebuje při založení a po založení. Předpokládám, že se květnatá louka bude sekat
dvakrát ročně a za 2) by mě zajímalo, protože máte s tímto zkušenost, na kolik by vyšel
v přepočtu 1m2 takovou louku založit.
P. Štefl: cena se odvíjí od toho, jaká je tam hlína. Vhodný není klasický jíl. Jílovitá půda je
bohatá na živiny a tam rychle rostou traviny. Traviny jsou běžnou součástí květnaté
louky a traviny vytlačují kytky, které chcete. Bohatší a barevnější květnaté louky jsou na
2/10

Zápis č. 4/2019 – 17.9.2019

stanovištích, které jsou chudé na živiny. Variantou je dovézt slabou vrstvu písku, která se
do toho zakultivuje, kultivátorem se to projede a zapískuje tak, aby se půda trochu
vysušila a vylehčila. Tento proces je na tom nejdražší. Bavíme se o rozpočtových
nákladech řádově o 100 ,- Kč/m2.
Pí. Borecká: záhon u pivovaru je odpad ze stavby železnice, tam bude půda chudá na
živiny.
P. Borecký: založení záhonu může stát 250 000 – 300 000 Kč a to nepočítám s péčí, která
bude následovat. Nebo peníze použijeme na další kultivaci uličního prostoru v Úvalech,
tzn. výsadba stromů a kytek, tak jak to teď děláme po Úvalech. Co by podle vás bylo
přínosnější? Za sebe mám jasno, raději bych peníze investoval do další výsadby stromů a
ozeleňování záhonů. Zajímal by mě názor pana Štefla a členů komise.
P. Štefl: když na rodinné zahradě budeme chtít založit kvalitní trávník, tak ten bude pro
představu dražší než založení květnaté louky. To jen pro představu, abychom věděli co je
levnější a co dražší. Byl bych proto, aby v určitých segmentech města taková místa
modelově vznikla. Abychom si pak mohli říct, že jsme to zkusili, že touto cestou půjdeme
nebo ne. Klíčové pro město jsou stromy. Bylo by dobré vyčlenit na to peníze a za rok to
vyhodnotit, zda se to povedlo nebo ne.
P. Borecký: se dotazoval, jak velký prostor na to máme vyčlenit.
P. Štefl: cca 150 m2 a údržba třikrát za rok sečení.
P. Borecký: v tom případě by se hodil záhon u parkoviště u koupaliště. To má rozlohu
cca 200 m2. Není tam ani kvalitní hlína.
Pí. Borecká: se dotazovala na lokalitu u pivovaru. Zda by tam nebylo vhodné místo pro
letničkové záhony a jak vychází finančně letničkové záhony. Primárně to vzniklo na
komisi s tím záměrem přinést do Úval více pylodárných rostlin a domácích druhů, se
kterými si domácí hmyz poradí.
P. Štefl: vychází to dráž, jsou to každoroční náklady. Jsou tam druhy, které se přesívají, na
tom to nejde postavit. Je snahou vymyslet směs, která by se přesemeňovala. Nevím o
směsi, která by toto uměla. Letničky jsou každoroční náklady. Mělo by to smysl dát na
úzký pás mezi chodníkem a silnicí, úzký lem u parkoviště, u zastávky, aby přes to
nechodili lidé. Hodně to kvete, je to efektivnější. Dáváme to v blízkosti centra, aby to bylo
vidět. Můžou být obě varianty.
Pí. Dolejší: se dotazovala, kdy se to sází.
P. Štefl: na jaře a na podzim.
P. Urban: osobně jsem vyhledal pár parcel, které jsou ve vlastnictví města a byl bych
raději vysazovat stromy a zeleň, plní lepší funkci než květnatá louka.
Pí. Borecká: informovala o dotaci z Pošembeří, která by financovala krajinné trávníky
cíleně vysázených. Z tohoto by se to dalo čerpat.
P. Borecký: tato dotace bude vypsána v říjnu na zakládání květnatých luk. Nejsem
odpůrce květnatých luk, ale aby to bylo hezký, udržitelný a dávalo to význam.
P. Borecký: nemá cenu řešit pozemky kolem Úval, buď jsou to stavební pozemky, nebo
pole. Bavme se spíše o intravilánu, kde a co s tím. Např. ulice Muchova a park u
hasičárny. Potom další zelenou plochou je park Satjam.
Pí. Borecká: tam jsou vysázeny keře, je to stabilizovaná plocha, to nic.
P. Borecký: dále plocha u koupaliště, ta by mohla být vhodná pro založení květnaté
louky. Další vhodná plocha by byla u pivovaru. Další plocha podél silnice v Radlické čtvrti,
vysekává se tam svah, tam by mohly být také traviny a kytky. Možná v Parku Úvaly Vinice, na části pozemku. Více míst mě nenapadá.
Pí Borecká prosím o názory členů komise.
Pí. Dolejší: je to dobrý nápad, jsem také pro lokalitu u koupaliště.
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P. Grünwald: souhlasí s panem Šteflem pro květnatou louku a také se přiklání k prostoru
u koupaliště a popř. k Parku Úvaly - Vinice.
Příchod v 17:25 hod. Ing. Jindřiška Pilná
V tuto chvíli je přítomno 8 členů komise životního prostředí a odpadového hospodářství.
Komise je usnášeníschopná.
P. Kolařík: navrhuje zkusit květnatou louku u ČOV. Je tam pozemek cca 150 m2.
Pí. Stojecová: to není také špatný nápad.
P. Borecký: také si myslím, že to není špatný nápad.
P. Duspara: se přiklání k prostoru u koupaliště a také využít na tuto akci dotaci.
P. Urban: nejsem proti květnaté louce, ale primárně jsem pro segmentaci krajiny.
P. Bakos: také souhlasí s navrženým místem pro květnatou louku, a to u koupaliště.
V parku na Vinici to není vhodné, je to suchopár, tam to nevydrží, kdo to bude zalévat.
Není tam kvalitní půda, je to navážka.
P. Borecký: na Vinici se bude ještě navážet kvalitní zemina. Je to spíše dotaz na pana
Štefla.
P. Bakos: bude to náročné na zalévání.
Pí. Borecká: také navrhuji pozemek u koupaliště. Udělat tam ceduli s vysvětlením, jaký to
má význam a k čemu to je. Také se mi líbí Park Úvaly – Vinice, ale to je otázka na p.
Štefla.
P. Štefl: již existují směsi, které by tam uměly růst, ale neudělá to takový efekt.
Je to tam technicky možné a se zálivkou by to nebylo tak strašné.
P. Urban: záhon by se měl ohraničit, aby záhon děti nepošlapaly.
P. Štefl: musí se vybrat dobré místo.

Text usnesení č. 18/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí a doporučuje
založení květnaté louky menšího rozsahu s vysvětlující
cedulí v lokalitách Mánesova/Horova, v prostoru ČOV,
nebo u parkoviště u koupaliště a komise se bude snažit
využít dotaci z OPŽP.
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0

2)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Realizované projekty a jejich stav – ul. Pražská, Park Úvaly – Vinice,
Pohádková cesta za pořádkem, Nachlingerův park – kácení, realizace
ozelenění Úval IV., projekty roku 2020 – realizace ozelenění Úval V.

Park Úvaly – Vinice –
Paní Borecká předala slovo paní Stojecové, aby informovala členy komise, v jakém stádiu
je Park Úvaly – Vinice a co je ještě potřeba dodělat. V současné době je to nedodělané,
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některé stromy jsou uschlé a zasypané. Firma OK GARDEN s.r.o., která realizuje projekt
má termín do konce září. Termínově si myslíme, že to nezvládnou. Doufáme, že se to
podaří zrealizovat do finále, aby byly splněny podmínky dotace. Jsou tam stromy, které
je potřeba vyměnit. Již na jaře bylo firmě avizováno. Je potřeba dodělat hrací a dopadové
plochy. Jsou nedodělané cestičky. Je tam spousta věcí, které jsou v žalostném stavu.
Firma je opakovaně urgována. Bude se na pozemek ještě navážet zemina ze Sběrného
dvora, poté bude vysázeno travní semeno. Paní Borecká prosí o připomínky členů
komise.
Diskuse:
P. Bakos: již před půl rokem se dotazoval na zasypaný akát. Nabídněte to Technickým
službám, aby to udělaly a odečíst to firmě z celkové částky. Jaké jsou právní kroky.
Pí. Borecká: v jaké je to fázi řešení.
Pí. Stojecová: budeme tam tedy muset poslat Technické služby. V současné době to
nelze, musíme dodržet podmínky dotace.
P. Urban: počítáte s tím, že se na Vinici ještě osází svahy.
Pí. Stojecová: sdělila, že jsme poprosili p. Štefla o návrh výsadby.
P. Borecký: je to akce, která se vleče delší dobu. Akce musí být dokončena do 18.10.2019,
aby Středočeský kraj akci zaplatil. Otevření parku musí být učiněno do roka od ukončení
projektu, tedy do 18.10.2020. Projekt musíme dotáhnout do finále tak, aby byl
v přijatelném stavu a my dostali peníze ze Středočeského kraje. Nejrozumnější je
dotáhnout akci do finále. Jsme veřejný subjekt, musíme soutěžit dodavatele. Nemůžeme
to dát firmě, kterou známe.
P. Urban: kdo kontroloval tuto akci.
Pí. Stojecová: v této dotaci nemusel být zvolen technický dozor.
P. Borecký: Park Úvaly – Vinice je rozhodnutí zastupitelstva. Musíme projekt dostat do
finální podoby.
Pí. Borecká: navrhuji dokončit projekt tak, abychom nepřišli o dotaci. Snažit se
maximálně za daných podmínek dokončit projekt. Poprosila jsem p. Štefla, aby se do
parku zajel podívat s panem Bakosem.
P. Štefl: podle mého názoru je Park Úvaly – Vinice přínos pro město. Zasypané akáty, to
není dobře. Na druhou stranu akát je dřevina, která dokáže zmladit. Část akátu je
stavbou poškozena, ale neměl bych o to strach. Navrhuji vykácet akáty a nechat
z kořenových výmlatků zmladit. Tím, že vznikne park, je pro mě víc přidaná hodnota, než
zasypaný akát. Je rozumné vykácet poškozené stromy. Za pět až osm let tam budou
nové akáty.
Pí. Borecká: v cípu pozemku na Vinici jsou praskliny.
Pí Stojecová: požádala jsem pana Štefla, aby nám poradil, co tam vysadit.
P. Štefl: navrhuji zaplevelit ostružinami.
Pí. Borecká: ráda bych ukončila diskusi ohledně Parku Úvaly – Vinice a doporučila bych
dokončit projekt se stávající firmou tak, aby město nepřišlo o dotaci. V rámci
reklamačního řízení budeme požadovat nahrazení uschlých stromů novými, dokončení
cest a dokončení dalších výsadeb tak, jak se k tomu zavázali.
Pí. Dolejší: požádat Technické služby, aby spolupracovaly na Vinici, aby to dokončily do
finální podoby.
Pí. Stojecová: Technické služby nemůžeme platit zvlášť. Projekt musí dodělat firma OK
Garden.
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Ul. Pražská P. Bakos se dotazoval, zda je město ochotno ještě udělat jednání v lese na Úvaláku.
P. Borecký: k čemu další jednání? Kácelo se v lese z důvodu kůrovce.
Pí. Stojecová: máme domluvené dva lidi, kteří budou pracovat v lese na Úvaláku. Nyní se
tam udělá vyčištění porostu. Zůstane tam akát jako kostra se zachováním veškerých
dalších stromů, které tam přežily. Je to plánované na konec září, začátek října.
P. Urban: je škoda, že jsme tam stromy nevysázeli až na podzim.
P. Bakos: zalévat to měli hasiči a pan Havel. Místo modřínového lesa budeme mít
akátovou kostru. Je sucho, nemůžeme kácet plochy.
Pí. Stojecová: hasiči nově vysázené stromy zalévali.
P. Borecký: když je napadený lest kůrovcem, byl napaden i modřín. Jsou extrémní roky,
sazenice nepřežívají.
P. Borecký: se domluvil s pí. Stojecovou, že již v Úvalech žádné plošné kácení nebude.
Stejně se budou muset ještě pokácet jednotlivé stromy. Přijdeme o všechny jehličnany, i
o velkou část listnatých stromů. Musíme si říct, jak se chovat do budoucna.
P. Bakos: jedinou šanci má v lese přežít akát.
Odchod v 18:10 hod. Mgr. Petr Borecký.
Pí. Stojecová: informovala členy komise, že má domluvené lidi, kteří budou čistit les na
Úvaláku. Jedná se o práci v lese s akátem, je to nepříjemná práce s trny.
Pí. Borecká: kdyby Vás napadla nějaká iniciativa, která by se mohla realizovat s pomocí
lidí.
P. Bakos: duby v Aleji úvalských dětí by potřebovaly chráničky, mají poškozenou kůru.
Pohádková cesta za pořádkem –
Paní Stojecová informovala, že se jedná o dotaci z Pošembeří se 100% účastí dotace.
Tento projekt vznikl za přispění paní Ing. Klimešové, která navrhla jednotlivé herní prvky,
které mají zpříjemnit další místa v Úvalech. Tento projekt se bude realizovat na jaře roku
2020 a bude ho realizovat firma CENTRA a.s..
Diskuse:
Pí. Borecká: se dotazovala, kdo bude psát texty k cedulím. Mohli bychom oslovit
společnost EKOKOM.
Pí. Stojecová: ano, oslovíme společnost EKOKOM, aby nám s texty o odpadech pomohla.
Pí. Borecká: až budou cedule připravené, tak se k nim členové komise vyjádří.
Nachlingerův Park – kácení –
Pí. Borecká informovala, co se týče Nachlingerova parku, tak tam proběhne kácení.
P. Štefl: bylo pokáceno celkem 17 kusů uschlých borovic. Borovice je suchomilný strom,
který má kořeny hluboko v zemi. Bere si vodu ze spodních vod, které v současné době
hodně poklesly. Není to problém jen Úval. Snažíme se na to připravit. Nemůžeme
vysazovat pouze domácí stromy a pouze jeden druh stromu. Spolupracujeme i s jinými
městy, je to problém všude. Začaly mizet duby. Kam je to možné, preferujeme domácí
druhy, ale buďme obezřetní, jsou změněné podmínky. Nelze všude vysazovat domácí
druhy. Musíme koukat dopředu. Budeme muset vymyslet jiné druhy stromů.
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Ozelenění Úval IV. –
Paní Borecká předala slovo paní Stojecové, která informovala členy komise, že na Radě
města dne 2.4.2019, pod č. usnesení R-149/2019 bylo odsouhlaseno výběrové řízení
ozelenění Úval IV. Jednalo se o ozelenění Zálesí, a to ulice Modřínová, Jedlová, Smrková a
Borová. V loňském roce tam vznikla asfaltová komunikace, vznikl tam budoucí zelený
pruh, který pan Ing. Štefl navrhl ozelenit keři. V současné době jsou ulice ozeleněny.
Ještě se bude dosazovat část ulice Smrková u Hájovny a budou se dosazovat stromy
katalpy. Pan Štefl se snažil najít místa vhodná pro umístění stromů. Bude se pokračovat
ve stejném duchu, stromy katalpy jsou tam již vysázeny. Výsadbu realizovala společnost
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o..

Projekty roku 2020 – realizace ozelenění Úval V. –
Pí. Stojecová informovala, že se jedná o projekty, které jsou před odevzdáním panem
Šteflem, jedná se o lokalitu Nad Koupadlem a zbytková místa, tzn. drobné plochy
v Úvalech např. v ulici Seifertova. Dále vzniknou nové záhony v ulici Na Spojce.
P. Štefl: jedná se o lokality, kde se něco chystá, kde se to rozkope a muselo by se to
vracet do původního stavu nebo jsou to lokality zbytkové plochy, tzn. úzké pásy mezi
chodníky. Princip je stále stejný, sázíme kytky, kde je to možné sázíme stromy. Snažíme
se, aby tam nebyla tráva. Je to nákladná údržba a tráva se musí sekat. Snažíme se dávat
okrasné traviny a trvalky. Máme osvědčené druhy rostlin, záhony jsou nenáročné a jsou
samoudržitelné. Záhony propojují celé město. Snažíme se, aby byly záhony hezké a
z dlouhodobého hlediska funkční.
Diskuse:
P. Urban: dotazoval se na ozeleněné ulice, zda je možné více dosazovat stromy.
P. Štefl: tam, kde to jde, tak se snažíme vysazovat stromy. Největší problém jsou
inženýrské sítě v záhonech. Tímto jsme omezeni.
Pí. Borecká: v ulici 5. května mi přijde, že nejsou záhony dobře připravené.
P. Štefl: snažíme se, aby v Úvalech bylo vysázeno hodně stromů, ale bohužel všude to
nejde.
Odchod v 18:20 hod. Ing. Lukáš Štefl.

Text usnesení č. 19/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0

3)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Finální podoba tabulí o krmení ptáků

Paní Borecká informovala členy komise, jak vypadá finální podoba cedule: „Jak krmit
ptactvo“, jedná se o vodní ptactvo. Jedná se o ceduli ve formátu A3, která by se měla
objevit u rybníků. Textově vycházíme ze zdrojů Lesů hl. m. Prahy, Záchranné stanice hl.
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m. Prahy pro volně žijící živočichy. Grafiku bude zpracovávat paní Čejková. Prosím,
abyste se na ceduli podívali a odsouhlasili jsme ji. Jsou navrženy lokality pro umístění u
Fabráku, u Mlýnského rybníka a na hrázi mezi Horním Úvalským rybníkem a rybníkem
Lhoták.
Diskuse:
P. Grünwald: souhlasím s navrženými lokalitami.
P. Pilná: se dotazovala, kdy se cedule budou k rybníkům umisťovat.
Pí. Borecká: cedule se budou umisťovat ještě letos na podzim.

Text usnesení č. 20/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí a schvaluje finální
podobu cedule a doporučuje umístit tabule u Fabráku, u
Mlýnského rybníka a na hrázi mezi Horním Úvalským
rybníkem a rybníkem Lhoták.
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0

4)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Ostatní – informace – rekonstrukce rybníků a manipulační řády rybníků,
vyhodnocení POH, aj.

Rekonstrukce rybníků:
Paní Stojecová informovala, že proběhlo dne 17.9.2019 jednání se společností HG
partner s.r.o.. Rada města schválila výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Projektová dokumentace k SP a PS na rekonstrukci Horního Úvalského rybníka
a rybníka Lhoták". Projektové dokumentace připravuje společnost HG partner s.r.o..
Horní Úvalský rybník je před předáním celé projektové dokumentace, je tam
vymodelovaný ostrůvek, dle připomínek komise, který je posunutý dále od hráze mezi
Lhotákem a Horním Úvalským, aby mělo ptactvo klid od lidí. Je to připravené pro
stavební povolení. Lhoták - původní dokumentace k územnímu rozhodnutí byla na
pozemcích města, společnost udělala optimální řešení, ale dotýká se to pozemků, které
vlastní soukromí vlastníci. Mělo proběhnout jednání s těmito vlastníky, které se
v Úvalech zatím neuskutečnilo. V současné době se s vlastními snažíme domluvit, aby
jednání proběhlo u nich ve Zlíně. Jedná se o neplodnou půdu v územním plánu, kterou
by město rádo od vlastníků koupilo.
Manipulační řády rybníků
Jedná se o aktualizaci manipulačních řádů rybníků v majetku města Úvaly, tzn. Fabráku,
Kaláku, Jámy, Horního Úvalského, Dolního Úvalského a rybníku Lhoták. Aktualizace
manipulačních řádů se provádí ze zákona, musí být aktualizovány jednou za pět let.
Aktualizaci manipulačních řádů provedla společnost VHK Jaroslav Moucha,
vodohospodářská kancelář, Zahradní 1738, 250 01 Brandýs nad Labem. Je to z důvodu,
aby rybáři věděli, jak mají nakládat s vodami.
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Vyhodnocení POH za rok 2018
Vyhodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství za rok 2018 města Úvaly, které
vypracovala společnost ProfiOdpady s.r.o. v souladu s Plánem odpadového
hospodářství města Úvaly a požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Z vyhodnocení vyplývá, že ve městě Úvaly je separace využitelných složek odpadu (sklo,
papír, plast) oproti jiným městům nadprůměrná. Výtěžnost je dlouhodobě téměř o 20kg
vyšší než celorepublikový průměr. Účinnost separovaného sběru využitelných složek
činila v roce 2018 cca 47,5% a již nyní je téměř splněna cílová hodnota pro rok 2020
(50%).
V roce 2018 bylo na skládky ukládáno více jak 57% komunálních odpadů. Skládkován je
veškerý směsný komunální odpad a zhruba 80% objemného odpadu. Měrná produkce
objemného odpadu zvýšila o cca 29kg na obyvatele a je nadprůměrná. Je tedy
doporučeno dbát na oddělený sběr a následné roztřídění na složky, které lze využít.
POH ČR stanovuje cíl snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020
maximálně 52 kg na obyvatele. V roce 2017 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele města
ukládáno v přepočtu 99,2 kg BRKO na obyvatele, což je o téměř 10 kg více než v roce
2016. A v roce 2018 bylo ukládáno v přepočtu 98,8 kg BRKO na obyvatele. Na tomto
množství se značně podílí směsný komunální odpad, který obsahuje až 48 % biologicky
rozložitelné složky a objemný odpad, který obsahuje až 30 % biologicky rozložitelné
složky. Vyhodnocení za rok 2019 bude zpracováno v průběhu prvního pololetí roku
2020.

Diskuse:
Pí. Borecká: se dotazovala, zda jsou ještě nějaké popelnice na BRKO.
Pí. Stojecová: dle sdělení TS mají k dispozici 80 ks popelnic na BRKO o velikosti 120 l.
Pí. Borecká: informovala, že na Skeříkově není červená popelnice na olej polepena
informací.
Pí. Borecká: dále informovala, že se bude svážet BRKO ze zákona i v zimních pozemcích.
Pí. Stojecová: jakmile nám Technické služby sdělí termín svozu BRKO přes zimní měsíce,
budeme informovat občany.

Text usnesení č. 21/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Diskuse:
P. Urban: strom u pivovaru je nahnutý, prosí o trojnožku.
P. Urban: se dotazoval na segmentaci krajiny, pojďme zalesňovat.
Pí. Stojecová: na městských pozemcích bude vysázena ovocná alej.
Pí. Borecká: informovala, že spolek Zachraňme koupaliště, z.s. získal grant na výsadbu 12
ks vysokokmenných třešní, bude se pokračovat ve výsadbě třešní v třešňové aleji
směrem k rozhledně na Vinici.
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P. Urban: informoval, že vyhledal pozemky ve vlastnictví města parc.č. 3511/28, parc.č.
3663/4, parc. č. 3660/24, parc.č. 3956, parc.č. 334/7, parc.č. 335/17, dále pozemky parc.č.
3511/20, parc.č. 3511/16, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti v Úvalech, kde bychom
mohli vysazovat stromy, mělo by to obrovský význam. Již jsem to navrhoval, zatím to
neprošlo.
Pí. Urban: navrhoval na městských pozemcích vysázet dva max. tři druhy stromů, kde by
byla u stromu položena cedule s iniciály, mohl by tam vzniknout urnový háj, resp.
stromový hřbitov, a to na pozemcích parc.č. 3956, parc.č. 3958/1, parc.č. 334/7 a parc.č.
335/74. k.ú. Úvaly u Prahy.
P. Kolařík: navrhuje u Cihelny na Skeříkově udělat lesopark.
Pí. Borecká: prosí paní Stojecovou, aby do příště připravila městské pozemky, přes které
by mohly být zrealizované propojovací cesty, které by propojovaly jednotlivá místa.
Pí. Stojecová: informovala členy komise, že je revitalizace třešňovky odsunuta, a to
z finančních důvodů.

Jednání bylo ukončeno v 19:06 hod.
Zapsala: Daniela Jahnová
Ověřila: Mgr. Jaromíra Borecká
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