
Zápis 
z jednání komise životního prostředí a odpadového hospodářství rady měs-
ta č. 1/2016, které se konalo ve středu 2.3. 2016 od 17:00 hodin v zasedací 
místnosti MěÚ, Riegerova 897 
 
 
Přítomni:  Dr. Vítězslav Pokorný, Miloslav Kolařík, Petr Urban, Mgr. Jaromíra Borecká, Ro-

bin Duspara 

Omluveni: MUDr. Jan Šťastný, MBA, Josef Štěpánovský, Mgr. Jan  Špaček, JUDr. Ing. Petr 
Petržílek Ph.D. 

Hosté:    Pavlína Slavíková 
 
 
 
 
Program:  

1. Informace o novele zákona o odpadech  

2. Plánované změny a stávající průběh reorganizace odpadového hospodářství 

3. Návrh naučné městské stezky 

4. Generel zeleně – realizace a plánovaná rekonstrukce konkrétních lokalit  

5. Informace o dotacích – rybníky, Park Úvaly – Vinice 

6. Přesazení Aleje úvalských dětí II. – cyklostezka, vodovodní obchvat 

7. Různé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda komise:       Dr. Vítězslav Pokorný 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1) Prezenční listina 
 



Organizační záležitosti 
 

Předseda komise Dr. Vítězslav Pokorný zahájil jednání, přivítal všechny přítomné členy ko-
mise a hosta. 
 

1) Informace o novele zákona o odpadech  
 

Dr. Vítězslav Pokorný 
- seznámil přítomné nejprve s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje 

pro roky 2016 - 2025. Tento dokument je povinný ze zákona a říká, jak by v příštích 
deseti letech měl Středočeský kraj, města a obce nakládat s odpady, omezovat jejich 
množství a jak podporovat recyklaci. Má dvě části: analytická část dokumentu obsahu-
je vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje. Závazná část pak obsahuje cíle 
a opatření pro předcházení vzniku odpadů a tedy způsoby nakládání s nejrůznějšími 
druhy odpadů. Vzhledem k výhradám měst a obcí ve Středočeském kraji a České aso-
ciace odpadového hospodářství proti centralizaci překladišť odpadů, vzniku Mělnické 
spalovny a ekonomické nevýhodnosti pro obce nebyl Plán odpadového hospodářství 
Středočeského kraje pro roky 2016 – 2025 zastupitelstvem Středočeského kraje schvá-
len. 

- informoval o novele zákona o odpadech, která řeší princip důkladného třídění odpadů 
až po nevyužitelný odpad, který bude skládkován. Zároveň upozornil, že Parlament 
schválil novelu, která od roku 2024 skládkování odpadů zakazuje. Dále informoval o 
řešení černých skládek a obchodování s odpady. 

- připomenul aktuální řešení principů poplatků za odpady ve městě Úvaly, který by měl 
zahrnovat jednak celkovou zálohu a jednak bonusy za třídění odpadů. 

 
 

2) Plánované změny a stávající průběh reorganizace odpadového hospo-
dářství 

 

Pavlína Slavíková 
- seznámila přítomné s aktuální problematikou výběru svozového auta, vážícího zařízení a cel-

kovým technickým sestavením kompletního vozu a zajištěním podmínek jeho servisu. V plánu 
je prozatím zakoupení jednoho svozového auta s tím, že v případě spolupráce s okolními ob-
cemi bude možné dále pořídit v budoucnu další svozové auto. 

- informovala o výběru a financování odpadových nádob. Variantou zůstává zachování stávají-
cích odpadových nádob, které by smluvně přešly z majetku FCC Česká republika s.r.o. do ma-
jetku města, případné zakoupení nových při získání dotace. 

- sdělila, že od roku 2017 bude zahájen v prostorách Technických služeb provoz „malého sběr-
ného dvora“, který bude zajišťovat ve velkoobjemových kontejnerech sběr suti. Provoz „vel-
kého sběrného dvora“ města bude dle plánu zahájen od roku 2018.  

- upozornila, že Technické služby spolupracují na bázi poradenské činnosti se společností Pro-
fiOdpady s.r.o. 

- navrhla pro město Úvaly zřízení místa zpětného odběru použitých olejů z domácností 
 
Dr. Vítězslav Pokorný 

- doplnil paní ředitelku, že nový princip poplatků za třídění a svoz odpadů ve městě Úvaly bude 
pro občany platný od 1.1.2017. Na podzim bude komise životního prostředí připomínkovat 
návrh, který zpracují Technické služby 
 

 
 
 



Usnesení 01/2016: 
 

a) Komise doporučuje Odboru životního prostředí a územního rozvoje zajistit do Života 
Úval sérii článků o třídění odpadů 
 

Pro:  5                      Proti: 0        Zdržel se: 0  
 
 
 
3) Návrh naučné městské stezky 

 

Mgr. Jaromíra Borecká  
- podala informace ohledně návrhu a realizace městské stezky, která by připomínala na infor-

mačních tabulích většinou historické události a objekty. Celá trasa většinově vede po měst-
ských pozemcích. Část je vedena přes pozemky Palmer Capital s.r.o., kteří vedení cesty od-
souhlasili a zafinancovali 3 informační tabule, které jsou připraveny k osazení. Realizace pro-
jektu by stála dle propočtů 120 000Kč a bylo by ji možné financovat z dotačního fondu Stře-
dočeského kraje z titulu turistický ruch.  

 
Dr. Vítězslav Pokorný  

- připomněl na možnost využití starých křížů, které by vhodně městskou naučnou stezku dopl-
nily 
 

 
Usnesení 02/2016: 
 

a) Komise doporučuje radě města realizovat naučnou městskou stezku 
 
Pro:  5                      Proti: 0        Zdržel se: 0  

 
 
4) Generel zeleně – realizace a plánovaná rekonstrukce konkrétních lo-

kalit 

Ing. Renata Stojecová, Ph.D 

- seznámila přítomné s výběrem společnosti Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. – Zahradní archi-
tektura Jardins pro realizaci Generelu zeleně města Úvaly. Realizace generelu je v cel-
kové hodnotě 115 000 Kč. V termínu od 7.3. do 11.3. 2016 společnost mapuje úval-
skou zeleň. Prvotní studie bude ke konzultaci a připomínkování připravena počátkem 
dubna. Dále pan Štefl zpracoval projektovou dokumentaci na obnovu Nachlingerova 
parku. Dalším požadavkem na zpracování projektové dokumentace panem Šteflem je 
obnova třešňového sadu pod rozhlednou na Vinici, park pod poliklinikou, návrh osa-
zení ulic Dvořákova, Jiráskova a Pod Tratí. 

- Upozornila na možnost poskytnutí 100% dotace nadace ČEZ „Stromy“ na liniovou 
výsadbu s max. příspěvkem 150 000,- Kč s termínem vyhlášení od 1.7. 2016 

Usnesení 03/2016: 
 

a) Komise bere na vědomí realizaci Generelu zeleně města Úvaly 
b) Doporučuje členům komise zaslat náměty na liniovou výsadbu stromů, a to do 

15.6.2016 
 
Pro:  5                      Proti: 0        Zdržel se: 0 
 



5) Informace o dotacích  - rybníky, Park Úvaly – Vinice 

Ing. Renata Stojecová, Ph. D. 

- společnost HG partner s.r.o. obnovuje vyjádření k projektové dokumentaci rekon-
strukce úvalských rybníků dotčených orgánů pro obnovení územního řízení na staveb-
ním úřadě. Dále zajišťuje majetkoprávní vztahy s Povodím Labe s.p. a přístupovou 
komunikaci s Odborem investic a dopravy. 

- informovala o nájemní smlouvě mezi Českým rybářským svazem – místní organizace 
Úvaly a městem Úvaly 

- sdělila, že předmětem dotace a prioritou je odbahnění a oprava hráze u rybníků Horní 
Úvalský a Lhoták. Rybník Dolní Úvalský bude řešen v budoucnu jako povodňový 
park. Vše je odvislé od konkrétních možností financování z dotačních titulů. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o rybochovné rybníky je předpoklad financování odbahnění a 
opravy hrází z operačního programu rybářství, kde je možnost dotace 50% způsobi-
lých výdajů. 

- o dotaci na Park Úvaly Vinice bylo zažádáno v dubnu 2015. Žádost byla schválena 
v srpnu 2015. Vzhledem k tomu, že realizace je v rozporu s platným územním plánem, 
bylo zažádáno o posun termínu realizace, a to do 30.11.2016. Středočeský kraj žádosti 
vyhověl. 
 

Usnesení 04/2016: 
 

a) Komise bere na vědomí informace o průběhu obnovy územního řízení úvalských 
rybníků a dotační možnosti na jejich odbahnění a opravu hrází 

b) Komise bere na vědomí důvody posunu termínu realizace Parku Úvaly - Vinice 
 
Pro:  5                      Proti: 0        Zdržel se: 0 
 
 

6) Přesazení aleje úvalských dětí II. – cyklostezka , vodovodní obchvat 

Ing. Renata Stojecová, Ph. D. 

- informovala o směně a koupi pozemků mezi paní Semrádovou a městem Úvaly. Alej 
bude přesazena podél silnice na Jirny mezi stávající výsadbu javorů, a to v termínu 
mezi 2.3. – 11.3.2016. 

- Odbor investic a majetku připravil projektovou dokumentaci – návrh cyklostezky po-
dél silnice na Jirny 

- seznámila přítomné s kozultacemi se společností VRV a.s., která plánuje v sousední 
blízkosti budoucí cyklostezky nebo přímo pod ní vodovodní obchvat. Obě akce budou 
financovány z dotačních titulů. Z tohoto důvodu dojde ke koordinaci obou staveb až 
v rámci schválení dotací.  

Usnesení 05/2016: 
 

a) Komise bere na vědomí přesazení Aleje úvalských dětí II.  
 
Pro:  5                      Proti: 0        Zdržel se: 0  
 
 
 

 



7) Různé 

Mgr. Jaromíra Borecká upozornila na zcela nerealizovatelný návrh společnosti HG partner, a to 
zřízení poldru v Králičině v rámci protipovodňových opatření. 
 
Miloslav Kolařík upozornil na navážení zeminy na loučku vedle pneuservisu v majetku pana Černého. 
 
Petr Urban navrhnul výsadbu olší podél Výmoly na pozemcích města.  
 

 

 

 

Zapsala: Ing. Renata Stojecová, Ph.D. 

 


