Zápis č. 2/2019 – 24.4.2019

Zápis z jednání Komise životního prostředí a odpadového
hospodářství

Zápis č. 2/ 2019
Termín

:

24.4.2019, 17.00 hod

Místo

:

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

Rozdělovník

:

členové komise

Přítomní členové

:

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

Hosté

:

Ing. Renata Stojecová,

Omluveni

:

Dr. Vítězslav Pokorný, Robin Duspara

Zapisovatel

:

Daniela Jahnová

Stav přítomných
V 17.00 hod bylo přítomno 8 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. V tuto chvíli bylo přítomno 8 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.

Rekonstrukce rybníků

2.

Petice občanů – kácení stromů (Horní Úvalák)

3.

Jarní výsadba/dosadba záhonů v ulicích v Úvalech

4.

Ostatní sázení – ulice Vojanova, Alej úvalských dětí, Alej seniorů, třešňovka
alej Na Vinici, ulice 5. května

5.

Výsadba – Park Úvaly – Vinice (amfiteátr)
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6.

Pohádková odpadová cesta lesem v Úvalech - dotace Pošembeří

7.

Zalesňování vznikajících holin a volných míst v prostorech

8.

Příprava realizace ozelenění Úval IV.

9.

Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova (park Satjam) – dotace SFŽP

10.

Návrh vegetačních úprav areálu Základní školy Úvaly – dotace MMR

11.

Použití herbicidního přípravku Agro Glyfo Klasik

12.

119. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“
podporovaných z Fondu soudržnosti – využití dešťové vody v obcích

13.

Ostatní

V tuto chvíli je přítomno 8 členů komise životního prostředí a odpadového
hospodářství. Komise je usnášeníschopná
Byl zahájen program jednání komise životního prostředí a odpadového hospodářství.

1)

Rekonstrukce rybníků
Paní Borecká se dotazovala, jak dopadlo jednání dne 20.3.2019, kterého se účastnil
zástupce společnosti HG Partner s.r.o., rybáři, byl přítomen i pan Kolařík a zástupci
města Úvaly, a jak to dopadlo s navrženým ostrůvkem.
Paní Stojecová informovala členy komise, co se týče požadavku ohledně ostrůvku, byl
vznešen náš požadavek u společnosti HG Partner s.r.o.. Společnost HG Partner s.r.o.
tento požadavek slyšela poprvé a souhlasila zapracovat ostrůvek do projektové
dokumentace. S panem Grünwaldem se spojí p. Štefl, aby věděl, k jakému účelu by měl
ostrůvek konkrétně sloužit a domluvit se společně na navržení osázení tohoto ostrůvku
konkrétními stromy a zelení.
Dále se řešil přeliv přeložky sítí a dále vodohospodářské záležitosti, které si řešili rybáři
dle svých potřeb a dle svých naplánovaných rekonstrukčních prací na rybníku. Rybáři
naplánují na celý rok práce, na které dostávají od města finance. Rybáři jsou v kontaktu
se společností HG Partner s.r.o., aby projekt byl navržen ve prospěch rybářů, kteří s ním
dle svých potřeb budou nakládat.
Paní Borecká se dotazovala, zda se při jednání řešilo využití rybníků, zda bude zachován
rybochovný rybník nebo zda bude přetvořen na relaxační rybník.
Pan Kolařík informoval členy komise, že pokud by byl rybník přetvořen na relaxační, tak
by to byl pro rybáře konec.
Z jednání vyplynulo, že rybníky zůstanou rybochovné. Společnost HG Partner s.r.o.
zapracuje do projektové dokumentace pouze ostrůvek.
Paní Stojecová dále informovala členy komise o dotačních titulech, není konkrétní
dotační titul, který bychom využili, jsou dotační tituly buď ze zemědělství, které jsou 50 –
60%, což je pro město neúnosné nebo co se týče vyšších dotačních titulů, tak jsou na
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menší vodní plochy nebo na vodní plochy nerybochovné, které se zase netýkají rybářů.
Na ně bohužel nedosahujeme. Potřebovali bychom dotaci na technické věci, především
na opravu hrází. S dotací 50 – 60% by to v současné době město z rozpočtu neutáhlo.
Paní Stojecová navrhla členům komise, spojit se se společností HG Partner s.r.o. a až
budou mít upravenou projektovou dokumentaci, tak se k ní můžeme na další komisi
životního prostředí vyjádřit.
Paní Stojecová dále informovala, že při jednání pan starosta navrhoval ozelenění hrází,
resp. se spojil s panem Ing. Šteflem. Zatím došlo k předběžné dohodě, ještě není
vyhotoven osazovací plán. Jedná se o zkulturnění prostoru u hrází.
Paní Borecká se dotazovala na realizaci. Paní Stojecová informovala, že jakmile budeme
mít hotový projekt, tak budeme hledat s projektovým manažerem vhodný způsob, jak co
nejlépe zrealizovat projekt a za co nejoptimálnějších finančních podmínek.
Diskuse:
Pí. Borecká: Dotazovala se, zda víme, kam se bude odvážet bahno z rybníka.
p. Kolařík: Zatím nevíme, je to velké množství.
p. Polák: Dotazoval se, zda je sediment v pořádku.
Pí. Stojecová: Informovala, že sediment odpovídá normám.

Text usnesení č. 1/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0

2)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Petice občanů

Paní Borecká informovala členy komise, že dne 25.3.2019 proběhlo jednání s občany
Úval v lese na Úvaláku. Nebylo to moc příjemné setkání. Došlo zřejmě k informačnímu
šumu, mělo dojít pouze ke kácení kůrovcového dříví. Kácely se plošně i zdravé stromy,
které nebyly napadené kůrovcem. Podle názoru paní Borecké měla být odstraněna
smrková stěna, která tam zůstala. Mohly tam raději zůstat modříny, které byly pokáceny.
Zůstaly tam další stromy, které by měly být pokáceny. Na místě došlo k dohodě, že se
bude vysazovat méně sazenic stromů, a to s balem, aby byla větší šance, že sazenice
dobře zakoření. V lese budou vysázeny buky a duby.
17.25 dorazil p. Grünwald. V tuto chvíli je přítomno 9 členů komise životního prostředí a
odpadového hospodářství. Komise je usnášeníschopná.

Diskuse:
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P. Bakos: Informoval členy komise, že se byl v lese podívat na výsadbu. Dle jeho názoru
je výsadba moc nahusto. Pan Bakos se dotazoval paní Stojecové, proč se to takto dělá.
Pí. Stojecová: Informovala, že se takto sází nahusto, vychovává se nový les, jinak by došlo
ke změně kultury lesa, a to z lesa na lesopark. Jsou na to normy.
P. Bakos: Sdělil, že je škoda, že byly pokáceny zdravé modříny. Pan Bakos dále sdělil, že
jsou stromy suché a bylo by potřeba je ukotvit.
Pí. Stojecová: Sdělila, že jsme domluveni s hasiči na pravidelném zalévání nově
vysázených stromů dle počasí. Co se týče ukotvení nových stromů, je možné požádat
Technické služby o ukotvení. Dle pana Sedláčka nebyl dobrý nápad vysázet sazenice
stromů v kontejnerech, je malá šance, že zakoření a přežijí léto. Paní Stojecová
informovala, že to byl požadavek občanů Úval, který vyplynul z jednání.
P. Bakos: Informoval, že měly být nové sazenice stromů vysázeny na podzim, aby měly
stromy lepší šanci přežit.
P. Špaček: Sdělil, že mu přijde docela dobrá úvaha změnit les na lesopark.
Pí. Borecká: Také se k tomuto přiklání, a to z důvodu, že se jedná o velice úzký les. Tento
les by dobře plnil funkci lesoparku.
Pí. Pilná: Dotazovala se, proč se s výsadbou nakonec nepočkalo až na podzim.
Pí. Stojecová: Mohlo se vyčkat s výsadbou na podzim, ale chtěli jsme se při výsadbě
vyhnout komplikacím s ostružiníkem, akátem apod.
P. Bakos: K celé záležitosti došlo kvůli špatné informovanosti občanů.
Pí. Borecká: Měli bychom se tedy zaměřit na aktuální stav v lese. Pokud stromy nejsou
dobře ukotveny, tak by se s tím mělo něco udělat.
Pí. Stojecová: Napíšeme požadavek Technickým službám, aby došlo k ukotvení nově
vysázených stromů. Co se týče zalévání, tak zalévají stromy hasiči a Technické služby.
Pí. Stojecová: Informovala, že v měsíci května ještě proběhne dokácení kůrovcových
stromů. Občané budou informování na webových stránkách města.

Text usnesení č. 2/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

3)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Jarní výsadba/dosadba záhonů v ulicích v Úvalech

Paní Borecká informovala, že se jedná o dosadbu již vysázených ulic v Úvalech.
Paní Stojecová informovala, že se jedná o náměstí Arnošta z Pardubic, které je
v současné době v reklamaci u společnosti SATES ČECHY s.r.o., která náměstí realizovala.
S tím souvisí i dosadba zeleně, kterou vysázela společnost Bonsoft s.r.o. V ulici Husova
se dále opravují rabátka. Jakmile budou rabátka opravena, tak společnost Bonsoft s.r.o.
dosype hlínu, dosází keře a následně bude předáno náměstí ve finální podobě.
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Co se týče ostatních záhonů, tak to řeší pan Drsek, městský zahradník, který se stará o
městské záhony, odpleveluje a dosazuje sazenice. Momentálně provedl po zimě
dosadbu zeleně v ulici Pod Tratí a veškeré výsadby po spol. JIB s.r.o.

Diskuse:
Pí. Borecká: Sdělila, že městská zeleň vypadá po zimě dobře.
Pí. Stojecová: Informovala, že se byl na městskou zeleň podívat i pan Ing. Štefl, který byl
spokojen, jak se v Úvalech zeleni daří. Pokud budete mít jakýkoliv požadavek nebo
připomínku k městské zeleni, prosím zaslat písemně požadavek na e-mail
renata.stojecova@mestouvaly.cz. Budeme obratem reagovat a informovat pana Ing.
Štefla.
P. Urban: Dotazoval se na výsadbu stromů v Úvalech. Dosazují se pouze keře. Proč by se
v místech, kde nejsou inženýrské sítě, nemohly vysazovat stromy. Keře žádný stín
neudělají.
Pí Stojecová: Návrh výsadeb navrhuje pan Ing. Štefl. Stromy se můžou navrhovat pouze
v místech, kde nejsou inženýrské sítě.
P. Urban: Rád bych na další jednání komise životního prostředí a odpadového
hospodářství pozval pana Ing. Štefla.
Pí. Borecká: Osloví pana Štefla, pokud bude mít čas, aby se zúčastnil příští komise
životního prostředí a odpadového hospodářství.
P. Kolařík: Informoval, že to opravdu není možné vysazovat stromy do všech ulic, je
problém s inženýrskými sítěmi.
Pí. Borecká: Informovala, že občané stromy před svými domy nechtějí. I toto je další
problém při výsadbě stromů. Kde je to možné se stromy vysazují.
Pí. Pilná: Viděla, jak Technické služby zalévají zeleň. Zeleň je během chvíle suchá.
Pí. Stojecová: Od května budou zalévat již dvě auta. V současné době nelze záhony
během dne zalévat vícekrát. Technické služby mají jednosměnný provoz od 6.30 hod. do
15.00 hod.

Text usnesení č. 3/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

4)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Ostatní sázení – ulice Vojanova, Alej úvalských dětí, Alej seniorů, třešňovka
alej Na Vinici, ulice 5. května

Paní Stojecová sdělila, že Alej seniorů je již vysázena, byl zde vysázen dub. Alej úvalských
dětí je také dosázena, byl zde vysázen také dub. V aleji podél Jirenské silnice budou
vysázeny javory. Některé javory tam již raší, některé začínají. Ještě vyčkáme čtrnáct dní
s výměnou uschlých javorů.
Třešňová alej se dosazuje z náhradní výsadby vzniklé z rozhodnutí o kácení stromů.
Pokračuje se dále ve třešňové výsadbě. Třešňovou alej řešíme v současné době s panem
Ing. Šteflem, vzniká nový projekt na renovaci celé třešňovky.
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Diskuse
P. Urban: Dotazoval se, proč byly v Aleji úvalských dětí ořezány stromy.
Pí. Stojecová: Panem Karbulkou byl proveden odborný ořez stromů, a to výchovný a
stabilizační.
P. Urban: Pan Karbulka tam udělal vysoké kmeny. Proč tam nenechal růst stromy
přirozeně.
Pí. Stojecová: Pan Karbulka je certifikovaný arborista, je to provedeno odborně. Jezdí
tam Technické služby s autem, je potřeba, aby se tam projelo s technikou.

Text usnesení č. 4/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

5)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Výsadba – Park Úvaly – Vinice (amfiteátr)

Paní Borecká předala slovo paní Stojecové, která informovala, že byla provedena
náhodná kontrola parku. Bylo zjištěno, že jsou tam již dle projektové dokumentace
vysázeny stromy. Nebylo předem sděleno, že dojde k výsadbě stromů, již to řešíme.
Vysazené stromy neodpovídají kvalitě, kterou jsme si představovali. Jakostně se jedná o
stromy 2. a 3. kategorie. Dále bylo zjištěno, že stromy nejsou zalité. V projektu se dále
pokračuje. Byl zaslán dopis spol. OK GARDEN s.r.o., že nejsme s výsadbou stromů
spokojeni. Po dobu realizace zálivku provádí také firma OK GARDEN s.r.o.
Diskuse:
P. Bakos: V místě realizace byla navezena hlína, která zasypala okolní stromy ve stráni. Je
to zátěž pro stromy.
Pí. Stojecová: Sdělila, že stromy budou realizující firmou odhrnuty.
P. Urban: Dotazoval se, kdo projekt kontroluje.
Pí. Stojecová: Kontrolu provádí Odbor životního prostředí a územního rozvoje.

Text usnesení č. 5/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

6)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Pohádková odpadová cesta lesem v Úvalech – dotace Pošembeří
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Paní Borecká předala slovo paní Stojecová, která informovala, že se jedná o dotaci
z Pošembeří, se 100% účastí dotace. V současné době je podána žádost na Pošembeří,
čekáme na rozhodnutí. Děkujeme členům komise za případné připomínky k projektové
dokumentaci. Tento projekt vznikl za přispění paní Ing. Klimešové, která navrhla
jednotlivé herní prvky, které mají zpříjemnit další místa v Úvalech.
Diskuse:
P. Bakos: Sdělil, že toho budou mladí lidé zneužívat a dělat nepořádek.
Pí. Borecká: Poslala připomínky k projektové dokumentaci projektovému manažerovi.

Text usnesení č. 6/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

7)

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Zalesňování vznikajících holin a volných míst v porostech

Paní Borecká informovala členy komise, že jsme již kontinuálně hovořili o zalesňování
vznikajících holin s ulicí Pražská.
Diskuse:
P. Bakos: Dotazoval se, jak to vypadá s výsadbou Na Ztraceném korci.
Pí. Stojecová: Sdělila, že se jedná o soukromý pozemek, který si musí soukromník
zalesnit sám. Vlastník je již obeznámen, že má provést výsadbu.
P. Bakos: Prosí, aby byl informován, když budou Technické služby kácet stromy
v Úvalech. Připojuje se i pan Urban. S paní Stojecovou půjdou tyto stromy společně
předem označit.

Text usnesení č. 7/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

8)

Příprava realizace 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. Jedná se o ozelenění Zálesí, a to ulice Modřínová, Jedlová, Smrková a
Borová. V loňském roce tam vznikla asfaltová komunikace, vznikl tam budoucí zelený
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pruh, který pan Ing. Štefl navrhl ozelenit keři. Co se týče dosadby zeleně, tak by tam pan
starosta rád vysázel stromy katalpy. Pan Štefl se snažil najít místa vhodná pro umístění
stromů. Bude se pokračovat ve stejném duchu, stromy katalpy jsou tam již vysázeny.
Diskuse:
Pí. Stojecová: Katalpy mají potenciál přežívat suché podmínky.
Pí. Borecká: Bude tam také vysázena směs keřů.
P. Grünwald: Škoda, že se uchyluje k výsadbě cizokrajných keřů. Přikláním se k původní
výsadbě keřů.
Pí. Stojecová: Výsadba je navržena panem Ing. Šteflem tak, aby byly keře schopné přežít.

Text usnesení č. 8/2018
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

9)

Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova (park Satjam) – dotace SFŽP
Paní Borecká informovala členy komise, že se jedná o další dotaci, a to revitalizaci
parkové plochy na ulici Jiráskova (park Satjam). Jedná se o velmi cennou plochu zeleně
uprostřed městské zástavby nedaleko samotného centra města Úvaly. Parková plocha
se nachází na ulici Jiráskova (a Klánovická). Plocha je veřejně přístupná bez omezení.
Diskuse:
Pí. Stojecová: Informovala, že dne 29.4.2019 začala probíhat revitalizace parkové plochy.
Během několika dní bude provedena výsadba keřů a stromů dle projektové
dokumentace. Do parku budou přidány tři budky pro ptactvo.
P. Grünwald: Hovořil o tom, jak je pro hmyz špatné časté sekání travnatých ploch. Každý
má sekačku a zahradu sekáme často a na to doplácí hmyz. Musíme si uvědomit, že je
hmyz pro člověka a přírodu důležitý.
P. Urban: Bylo by dobré, kdyby lidé 20 až 30% zahrady nechávali neposekané.
P. Grünwald: Je potřeba lidi informovat, jaký to má význam.
Text usnesení č. 9/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

10)
Návrh vegetačních úprav areálu Základní školy Úvaly – dotace MMR
Paní Borecká informovala členy komise, že se jedná o místo s cílem vytvořit prostor
sloužící především žákům základní školy a jejich rodičům, případně také obyvatelům
města Úvaly. Jedná se o plochu malého měřítka v severní části školního areálu, která je
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během dne volně přístupná přes západní branku. Je zde navržen jako hlavní prvek strom
katalpa.
Diskuse:
Pí: Borecká: Navrhuji, aby jako hlavní strom byla navržena lípa nebo vrba.
Pí. Stojecová: Toto musíme projednat s panem Šteflem. Jedná se o dotaci. Před zahradou
bude Technickými službami zrealizováno parkoviště a bude zde i parkování pro
koloběžky a kola. Bude zde parkování pro učitele základní školy.

Text usnesení č. 10/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

11)

Použití herbicidního přípravku Agro Glyfo Klasik
Paní Borecká informovala členy komise, že se jedná o likvidaci plevele v Úvalech, a to
herbicidním přípravkem Agro Glyfo Klasik, který není klasifikovaný jako nebezpečný pro
člověka a životní prostředí. Likvidaci provádí pracovníci Technických služeb. V poslední
době se ohledně tohoto postřiku objevují otázky, zda je bezpečný či nikoliv. V současné
době nejsou schopni pracovníci Technických služeb odplevelit ulice jiným způsobem, než
herbicidním přípravkem. Město Úvaly obdrželo podněty občanů Úval, kteří si stěžovali
na tento způsob likvidace plevele.
Diskuse:
P. Špaček: Dotazoval se, zda jsou navrženy i jiné alternativy, jak odstranit plevel.
Pí. Borecká: Informovala, že je možné odstranit plevel párou, je to složitější.
Pí. Špaček: Komise by měla apelovat na opatrnost a možné negativní vlivy a uložit radě
města, ať prověří tento způsob a navrhne jiný.
P. Polák: Pan starosta oslovil odborníky. Jsou dva tábory, jedni se přiklání k tomu, že je
přípravek bezpečný a druzí se přiklání, že ohrožuje lidské zdraví.
P. Urban: Informoval, že byl přítomen u veterináře situace, kdy tam přišla paní
s přiotráveným psem.
Pí. Borecká: Důležité je, aby se stříkalo v době, kdy je bezvětří a neprší.
P. Bakos: Bylo by dobré informovat občany v Životě Úval.
Pí. Stojecová: Technické služby informovaly občany na webových stránkách města Úval.
P. Bakos: To je nedostačující, každý se na webové stránky nedostane.
P. Špaček: Toto je primárně problém v zemědělství.
P. Bakos: Město by mělo vždy informovat občany a požádat je o radu.
Pí. Borecká: Pan starosta oslovil odborníky, kteří se v této problematice pohybují. Jsou
odborníci, kteří se přiklání nepoužívat tento přípravek a další říkají, že přípravek nemám
na člověka žádný vliv.
P. Polák: Kdyby si lidé odstranili plevel před svým barákem, tak by to ulehčilo situaci
Pí. Dolejší: Pojďme plevele neřešit. Otočme situaci.
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Text usnesení č.11/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
nemůže doporučit tento způsob odstraňování plevele
herbicidním přípravkem Agro Glyfo Klasik, ale pokud
k tomu dojde, aby byli občané více a včas informováni.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

12)

119. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 2020“ podporovaných z Fondu soudržnosti – využití dešťové vody v obcích

Paní Borecká informovala členy komise, že se jedná o dotaci 85 % způsobilých výdajů.
Výzva se vztahuje na individuální projekty - minimální způsobilé výdaje na žádost
200.000,- Kč (bez DPH) a celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (včetně DPH).
Podporované aktivity jsou
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých
niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící
povodňové ochraně.
Diskuse:
Pí Stojecová: Jedná se tedy o zabudování retenčních nádrží do země. Bude se
rekonstruovat Poliklinika v Úvalech, zaléval by se tím park pod poliklinikou. Také
základní škola by se mohla napojit na takovou retenční nádrž. Při rekonstrukci
sportovních ploch základní školy by se mohla zabudovat retenční nádrž. Také
v prostorech mateřských škol by se mohlo využit těchto retenčních nádrží.
P. Kolařík: Takovou retenční nádrž má zabudovanou paní v rodinném domě
v Klánovicích a nenaplnila se.
P. Polák: Úvaly nepatří do suché oblasti. Tato dotace je pro oblasti, které jsou v suchém
pásmu. Jsme na tom srážkově dobře.
Pí. Stojecová: Informovala, že se nejdříve musí vymyslet místa, kam by se retenční
nádrže zabudovaly a připravit projekty.

Text usnesení č. 12/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato
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13)

Ostatní
Paní Borecká: Dotazovala se, proč nejsou na náměstí Arnošta z Pardubic nově vysázené
hlohy uvázány k podpěrám.
Pí. Stojecová: Je to v reklamaci, stromy budou přivázány.
Pí. Arazim Dolejší: Navrhuje, zda by město přispívalo některému obchodníkovi, aby
v Úvalech vnikl obchod bez obalu. Do příští komise zjistit, zda je toto možné.
Pí. Arazim Dolejší: Navrhuje přidat popelnice na kov na jednotlivá kontejnerová stání.
Jeden kontejner je nedostačující.
Pí. Arazim Dolejší: Dále navrhuje u některého kontejnerového místa, tematickou tabuli,
co dokážou odpady se zvířaty.
P. Grünwald: Navrhuje dát k některému z rybníků informační tabuli, jak správně krmit
vodní ptactvo.
Pí. Stojecová: Prosí zaslat návrh informační cedule od pana Grünwalda do e-mailu.
Pí. Borecká – Do příště se pokusí oslovit pana Ing. Štefla, aby se zúčastnil komise
životního prostředí a odpadového hospodářství.
P. Urban – Informoval, že se v lese v Králičině nachází díra, a to v místě, kde se
pravidelně seká tráva, mohlo by dojít k úrazu. Pan Urban prosí o zasypání této díry.
P. Špaček – Prosí v ulici Horova o nové kontejnerové místo.
Pí. Stojecová: Bude nové kontejnerové místo Na Ztraceném korci a dále u Prokopského
rybníka.

Text usnesení č. 13/2019
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
bere tento bod programu na vědomí.
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hod.
Zapsala: Daniela Jahnová
Ověřila: Mgr. Jaromíra Borecká
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