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Zápis z jednání Komise životního prostředí a odpadového 
hospodářství  

Zápis č. 1/ 2018 
Termín : 7.3.2018, 17.00 hod 

Místo : Městský úřad Úvaly, ulice Pražská 276, 250 82  Úvaly 

Rozdělovník : členové komise 

Přítomní členové  : Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Renata Stojecová, Miloslav 
Kolařík, Mgr. Jaromíra Borecká, Ing. Jindřiška Pilná, Ph.D.  Mgr. Jan Špaček,  
Petr Urban 
 

Omluveni  : JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.,  
 

Nepřítomen : Robin Duspara  

Zapisovatel : Daniela Jahnová  

 

Stav přítomných  
 
V 17.10 hod bylo přítomno 7 členů komise životního prostředí a odpadového hospodářství, zasedání bylo 
oficiálně zahájeno.  
 

Program jednání  
 
Dr. Vítězslav Pokorný přivítal přítomné členy komise a v 17.10 hod zahájil jednání komise životního prostředí a 
odpadového hospodářství. V tuto chvíli bylo přítomno 7 členů komise životního prostředí a odpadového 
hospodářství. Komise je usnášeníschopná a Dr. Vítězslav Pokorný seznámil přítomné členy komise s programem 
jednání pro Komisi životního prostředí a odpadového hospodářství. 
 
bod 

č. 
předmět 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8.  
9. 

10. 
11. 

Odpadové hospodářství za rok 2017 
Plán odpadového hospodářství města Úvaly 
Rozšiřování a rekonstrukce sběrných míst na separovaný odpad 
Výstavba nového sběrného dvora 
Realizace ozelenění Úval II. 
Dotace ČEZ – výsadba aleje na Dobročovice 
Výzva 18 – rekonstrukce parku Jiráskova Na Spojce 
8.ročník „Ukliďme Pošembeří“ – Ukliďme Úvaly  
Park Úvaly Vinice  
Náměty občana Ing. Bohumila Němce 
Různé:  
- Výměna pyramidálního dubu v aleji seniorů č. 1, Klánovická ulice Rosenbaumův park 
-Dosadba stromů ve svahu v Králičině – ujíždí svah 
- Dosadba stromů na zeleném pásu mezi Pražská a Pražská II 
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V 17.15 hod příchod Ing. Jindřiška Pilná, Ph.D.   
 
V tuto chvíli je přítomno 8 členů komise životního prostředí a odpadového hospodářství. Komise 
je usnášeníschopná 
 

 
Byl zahájen program jednání životního prostředí a odpadového hospodářství. 

 

1) Odpadové hospodářství za rok 2017 
 
Dr. Vítězslav Pokorný předal slovo paní  Renatě Stojecové, která seznámila všechny přítomné s odpadovým 
hospodářstvím za rok 2017. 
 
Členové komise obdrželi zprávu o zajišťování svozu odpadů ve městě Úvaly v roce 2017, kterou zpracovaly 
Technické služby města Úvaly, p.o. 
 
Ing. Renta Stojecová informovala členy komise, že Technické služby města Úvaly (dále jen „TSÚ“) zahájily 
provozování svozu odpadů dne 1. ledna 2017. V prvních týdnech se potýkaly s problémy, které zcela běžně 
vyvstávají u provozování nové agendy.  

V současnosti TSÚ předávají odpad k odstranění následujícím koncovým zařízením:  

- v případě směsného komunálního odpadu: Skládka Radim 

- biologicky rozložitelné odpady: Kompostárna Radim 

- jednotlivé vytříditelné složky (papír, plast, sklo, tetrapack): FCC Praha – Ďáblice 

- kovové odpady: David Fidler – sběrné suroviny 

- oděvy: společnosti Koutecký s.r.o. a CORETEX CZ SE 

V případě tříděných komodit významně celou situaci a zejména výkupní ceny ovlivnil globální trh, v podstatě 
několikanásobně byl navýšen poplatek za plasty. Od ledna 2018 již nebude uzavřena na jednotlivé komodity 
smlouva s FCC, ale se skládkou v Radim, která nabízí i výhodnější výkupní ceny jednotlivých tříděných komodit 
(s výjimkou plastů). V průběhu podzimních měsíců byl proveden screening trhu, jaké ceny za dílčí komodity jsou 
nabízeny a bylo zjištěno, že hlavním rozhodovacím faktorem nejsou ani tak ceny, jako dopravní vzdálenost.   

Za rok 2017 činil výdělek na separovaných komoditách (včetně odečtení plateb za plasty) celkem 92 492 Kč. 
Platby za odstranění SKO a bioodpadů činily za sledovaný rok celkem 1 045 907 Kč.  

V případě sběru oděvů TSÚ počátkem roku 2017 uzavřely smlouvy se dvěma společnostmi, obě dvě jsou 
zaměřeny jako charitativní projekty: společnost Koutecký s.r.o. spolupracuje s centry Klokánek, společnost 
CORETEX CZ  se věnuje spolupráci především s Českým červeným křížem.  

Do budoucna by TSÚ chtěly rozšířit možnost zavedení třídění i odpadních olejů, nicméně v tomto případě je 
v Úvalech problém s nedostatečným vybavením sběrných hnízd. Pro umožnění třídit odpadní oleje je potřeba 
mít dobře přístupnou a zpevněnou plochu, v řadě případů v Úvalech jsou však sběrná hnízda na nezpevněném 
povrchu nebo na komunikacích. Do budoucna tak uvažujeme o zřízení sběrného místa v rámci areálu TSÚ, 
nejpozději pak na nově vybudovaném sběrném dvoře.  

 

Diskuse: 

Pan Urban se dotazoval, jak je to s výkupem za plast.  

Paní Borecká zmínila, že se od dubna 2017 za výkup plastu platí. 

Pan Urban zmínil, že tedy vydělává pouze sklo.  

 

Dále Ing. Renata Stojecová informovala členy komise, že začátkem března 2017 byl zahájen svoz bioodpadů 

s dvoutýdenním intervalem (každý sudý čtvrtek), až do konce září 2017 se svoz bioodpadů týkal cca 300 

domácností rovnoměrně rozložených po Úvalech. Na konci července 2017 došlo k rozhodnutí ze strany Státního 

fondu životního prostředí o poskytnutí dotace na nákup nádob na třídění bioodpadů. V průběhu září a října 

úvalské domácnosti, které se na jaře přihlásily k třídění bioodpadů, obdržely nádobu na bioodpad. V rámci 

dotace bylo poskytnuto 800 nádob o objemu 240 l a 500 nádob o objemu 120 l. Dotace na kompostéry (300 ks) 
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bohužel nepatřila mezi podpořené projekty. Do konce roku bylo z obdržených nádob distribuováno cca 1 000 

ks, o zbývající nádoby se občané zatím nepřihlásili.  

Jak už je zmíněno výše, v návaznosti na distribuci nových nádob na bioodpady byl upraven harmonogram svozu 
bioodpadů tak, abych vše TSÚ dokázaly svézt, tedy rozšíření na dva svozové dny.  

Bioodpady byly sváženy do konce listopadu, nová sezóna svozu bioodpadů bude zahájena od března 2018. Na 
základě dat za první dva měsíce svozu bioodpadů z cca 1 300 úvalských domácností lze konstatovat, že díky 
zavedení třídění odpadů v celých Úvalech došlo ke snížení množství směsných tříděných odpadů o cca 20 %. 
Díky tomu tak dojde ke snížení nákladů na skládkování, neboť uložení 1 t odpadů na skládce činí 985 Kč, kdežto 
odstranění 1 t bioodpadu je pouze 150 Kč.  

 

Diskuse: 

Pan Urban zmínil, že je škoda, že není kamerový systém, který snímá biokamera, co lidé vhazují do biopopelnic. 

Paní Borecká zmínila, že by bylo dobré zvážit rozšíření měsíců svozu bioodpadů dle počasí. 

Paní Stojecová informovala, že se uvažuje o rozšíření svozu bioodpadů v zimních měsících, ale je zde problém se 
zamrzáním odpadů v popelnicích.  

Paní Borecká sdělila, že by se to mohlo posuzovat dle aktuálního počasí. 

Zprávu o zajišťování svozu odpadů ve městě Úvaly v roce 2017 bude ještě schvalovat Rada města a 
Zastupitelstvo města Úval.   

Tento bod programu berou všichni členové komise životního prostředí a územního rozvoje na vědomí.  

Text usnesení č. 1/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí.  

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 
 

2) Plán odpadového hospodářství města Úvaly 
Ing. Renata Stojecová informovala členy komise o povinnosti zpracovat Plán odpadového hospodářství (dále jen 
POH), kterou ukládá obci § 44 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zhotovitelem POH obce je společnost ISES, 
s.r.o., M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČO: 64583988, která byla vybrána na základě výběrového řízení.  
 
POH obce zpracovávají města, která produkují více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu. Zpracovaný POH  musí být v souladu se závaznou části Plánu odpadového hospodářství kraje 
a jejími změnami, který musí být v souladu se závaznou části Plánu odpadového hospodářství České republiky.  
 
POH obce je závazným podkladem pro její činnost v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro 
zpracování územně plánovací dokumentace obce. ¨ 
 
POH obce je zpracován na dobu 5 let od data zpracování a musí být změněn při každé zásadní změně 
podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek.  
 
Z vyhodnocení způsobu nakládání s odpady města v roce 2016 vyplynula neshoda s požadavky zákona o 
odpadech. Jedná se především o skutečnost, že veškerý směsný komunální odpad je skládkován. Směsný 
komunální odpad obsahuje téměř 50% biologicky rozložitelný komunální odpad, který by neměl být ukládán a 
skládkován. 
 
Je doporučováno pokračovat v optimalizaci sběrné sítě. Město Úvaly má zpracovanou projektovou 
dokumentaci na novostavbu sběrného dvora na pozemku parc.č. 3957/32, k.ú. Úvaly.  
 
Občané jsou informování o odpadovém hospodářství prostřednictvím místního tisku, internetových stránek 
města a technických služeb.  
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POH města Úvaly je zpracován na období let 2017 – 2021. Obec má povinnost každoročně vyhodnocovat 
povinnost plnění cílů dle soustavy indikátorů a na vyžádání předat orgánu státní správy.  
 
Na základě poptávkového řízení na vyhodnocení plnění cílů dle soustavy indikátorů POH původce města Úvaly 
v soudu s vnitřní směrnicí č. 1/2016 byla vybrána společnost ProfiOdpady s.r.o, která bude po dobu 5ti let 
vyhodnocovat plnění POH města Úvaly za 3.500,- Kč bez DPH za rok.  
 
POH obce byl zaslán v elektronické podobě všem členům komise životního prostředí a odpadového 
hospodářství.  
 
Diskuse: 
Pan Dr. Vítězslav Pokorný informoval členy komise, že POH byl schválen na jednání Rady města i Zastupitelstva 
města.  
 
Pan Mgr. Špaček požádal o zaslání POH.  
 
Paní Ing. Stojecová sdělila členům komise, že POH obce byl zaslán v elektronické podobě všem členům komise 
životního prostředí a odpadového hospodářství.  
 

Text usnesení č. 2/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 

3) Rozšiřování a rekonstrukce sběrných míst na separovaný odpad  
Ing. Renata Stojecová informovala členy komise, že proběhlo terénní šetření za přítomnosti zástupců Odboru 
životního prostředí a územního rozvoje a Technických služeb, p.o. po Úvalech, při kterém se zkontrolovala 
stávající místa separovaného odpadu.  
 
Sběrná místa odpadů 

svozy sudý týden lichý týden 

papír Po,Pá + dle potřeby        Po,Čt + dle potřeby 

plast Po,Pá + dle potřeby        Čt + dle potřeby 

sklo Út + dle potřeby        dle potřeby 

tetra dle potřeby 
 

kovy dle potřeby 
 

textil dle potřeby 
 

 

č. stan. stanoviště papír plast sklo tetra kovy textil 

1 5. května 2 2 1 
 

1 
 

2 Česká X Moravská 3 3 2 1 1 
 

3 Dalmatská 2 2 1 1 
  

4 Muchova (Do Hodova) 2 2 1 
   

5 Foerstrova 1 1 1 
   

6 Glucksmannova 2 3 1 
   

7 Grégrova 2 4 1 
   

8 Hálkova 1 1 1 
   

9 Horova 1 1 1 
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10 Klánovická 3 3 1 
 

1 
 

11 Jeronýmova 3 4 1 
 

1 1 

12 Borová 2 2 1 1 1 1 

13 Kollárova-F.Šrámka 1 2 1 
   

14 Nerudova (SBD-bytovky) 2 4 1 1 1 1 

15 Otokara Březiny 2 2 1 
  

1 

16 P.Velikého X Erbenova 1 2 1 
   

17 Pod Tratí 1 2 1 
  

1 

18 Rašínova X Palackého 1 1 1 
  

1 

19 Riegerova 4 4 2 3 1 1 

20 Srbská 1 2 1 1 
  

21 Pražská „budova MÚ“ 1 1 
    

22 Zálesí 1 1 1 
   

23 Žižkova 2 2 2 1 1 
 

24 Škvorecká 1 1 1 
  

1 

25 DPS (Dům s pečovatelskou službou) 1 1 1 
   

26 Roháčova X Milíčova 1 2 1 
   

27 MÚ – Nám.Arnošta z Pardubic 95 1 1 
    

28 MÚ – Riegerova 897 1 1 
    

29 Oty Pavla 1 1 1 1 1 1 

30 Tigridova 2 2 1 
   

31 Hřbitov Úvaly 1 1 
    

32 Jiřího Gruši 1 1 1 
 

1 
 

33 Polská X Slezská 1 1 1 
   

34 Dobročovická 1 1 1 
   

35 Purkyňova 1 1 1 
   

36 Bulharská 1 1 1 
   

  
55 66 35 10 10 9 

 
Současně budou rozšiřovány stávající místa a zřízeny navrhované nového stanoviště, a to: 
 
V centru Úval  

1) v ulici Štefánikova  –  papír, plast, sklo 
2) v ulici Štefánikova  x Wolkerova   –  papír, plast, sklo 
3) v ulici Seifertova  – papír, plast, sklo 
4) v ulici Purkyňova 2 – papír, plast, sklo  

 
RADLICKÁ čtvrt: 

1) roh ulic Poděbradova  x Táborská  - budník,  plast, papír, sklo 
2) ulice  Želivského – pronájem pozemku od pana Hlávky 

 
SLOVANY: 

1) v ulici  Moravská  - pod břízou – plast, papír 
2) v ulici Chorvatská  u hřiště – budník, papír, plast, sklo 
3) v ulici Škvorecká u č.p. – 2021 (není adresa v Misysu) – budník, 2 papíry, plast, sklo, kov  

 
Členové komise byli informování, že rozšiřování kontejnerových míst záleží na rozpočtu, jeden kontejner stojí 
5.000,- Kč. Jednotlivá kontejnerová stání budou postupně upravovány a budou vyrobeny přístřešky. Do 
přístřešků se nevejdou kontejnery na textil a velký kontejner na kov. 
 
Členové komise si vyžádali zaslat e-mailem návrh přístřešku pro kontejnerová stání. 
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Diskuse: 
Pan Urban sdělil, že v ulici Rašínova není kontejner na tetrapaky. Paní Borecká sdělila, že se tetrapaky mohou 
dávat do kontejnerů na plast.  
 
Členové komise navrhli dát do Života Úval článek o třídění tetrapaků.  
 
Pan Mgr. Špaček požádal, zda by se mohl kontejner přesunout z Horovi ul. x Ztracený Korec (pozn.  je na konci 
čtvrti) blíže ve směru chůze na nádraží a doplnit o kontejnery na plast a papír.  Navrhoval posunout níže na  
prostranství naproti parkoviště u koupaliště. Paní Stojecová navrhla, že by se stávající místo ponechalo 
v Horově ulici a na parkovišti by se zřídilo nové kontejnerové místo na plast a papír. Pan Kolařík informoval, že 
v těchto místech je prováděna údržba velkého auta. Paní Stojecová sdělila, že by to neměl být problém. 
 
Paní Ing. Pilná se také dotazovala na posílení kontejnerového státní v lokalitě U Obory. Z důvodu, že v této 
lokalitě bydlí malé množství obyvatel a je zde málo prostoru, bylo navržené rozšíření kontejnerového stání 
zamítnuto. 
 
 

Text usnesení č. 3/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí , souhlasí s navrženým rozšířením stávajících 
kontejnerových míst,  se zřízením nových  navržených stanovišť a se 
zřízením nového kontejnerové mí sta na Ztraceném Korci.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 

4) Výstavba nového Sběrného dvora 
Ing. Renata Stojecová seznámila přítomné, že Stavební úřad v Úvalech schválil územní rozhodnutí o umístění 
stavby „Novostavba sběrného dvora“ na pozemku parc. č. 3957/32 (orná půda) v k.ú. Úvaly u Prahy.  
 
Ing. Radek Žampach zpracoval projektovou dokumentaci pro vydání k územního  a stavebního rozhodnutí pro 
výstavbu nového sběrného dvora.  
 
Ing. arch. Miroslav Hofman připravuje  projektovou dokumentaci pro provedení stavby pro projekt „Sběrný 
dvůr Úvaly“ .   
 
Byla schválena dotace na sběrný dvůr z Operačního programu Životního prostředí.  
 
Diskuse:  
Pan Urban se dotazoval na rozlohu nového sběrného dvora a zažádal o zaslání návrhu nového sběrného dvora. 
 
Pozemek pro sběrný dvůr je o rozloze je 5000 m

2
, zastavěná plocha činí celkem 440 m

2
, zpevněné plochy 1493 

m
2
, nezpevněné plochy 3556 m

2
. 

 
Pan Špaček se dotazoval, zda se bude na sběrném dvoře třídit plast. 
 
 Dále se diskutovalo o tom, jak je pro město výhodné mít svůj vlastní sběrný dvůr. 
 

Text usnesení č. 4/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí  a prosí o zaslání projektové dokumentace nového 
sběrného dvora.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
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5) Realizace ozelenění Úval II. 
Ing. Renata Stojecová seznámila přítomné, že bylo uzavřeno výběrové řízení  „Realizace ozelenění Úval II“.  
Zadavatel Město Úvaly zahájilo řízení v souladu se Směrnicí č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, a to obesláním 7 společností, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky. 
 
Osloveny byly tyto společnosti 

1) Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., 
2) BonSoft s.r.o. 
3) JIB s.r.o. 
4) ADAM zahradnická a.s. 
5) Gabriel s.r.o. 
6) Zahradnictví Kočí 

 
Seznam hodnocených nabídek: 

1) Engelmann Czech s.r.o. 
2) Strommy Company s.r.o. 
3) Školky Montano s.r.o. 
4) OK GARDEN s.r.o. 
5) VYKRUT zahradní a.s. 
6) Švec Jaromír AGROIMPULS 
7) Bonsoft s.r.o. 
8) Realizace Dřevčice s.r.o. 
9) JIB s.r.o. 

 
Místo realizace ozelenění:  

- ulice Lužická 
- ulice Jeronýmova 
- ulice Bulharská 
- ulice U Kaberny 
- ulice 28.října 
- ulice Foerterova 
- ulice Kladská/Lužická zatáčka  

- ulice U Výmoly 
- ulice U Přeložky – přechod pro chodce 
- ulice Denisova/Vydrova 
- ulice Kožíškova 
- ulice Klánovická (hydrant) 
- ulice Barákova 

 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti JIB s.r.o. za nabídnutou cenu bez DPH 689.119,- Kč.     
 
Ing. Stojecová informovala, že o městskou zeleň pečuje Filip Drsek, zahradník městské zeleně, a to na základě 
uzavřené smlouvy o spolupráci – činnost zahradníka městské zeleně.  
 
Diskuse: 
Paní Borecká informovala o situaci na nádraží, kdy několikrát viděla, jak zastavují autobusy společnosti ROPID 
v místech, kde lidé z autobusu vystupují přímo do záhonů s trávou.  Navrhla napsat dopis společnosti ROPID a 
vyřešit tuto věc. Paní Borecká přislíbila pořídit fotografii z tohoto místa. 
 
Pan Dr. Pokorný také sdělil, že si situaci na nádraží řidiči zjednodušují. Paní Borecká sdělila, že není důvod takto 
jednat a neparkovat přímo na nádraží, aby mohli lidé bezpečně vystupovat.  
 
Tento bod programu berou všichni členové komise na vědomí a doporučují zaslat dopis společnosti ROPID, 
ohledně poškozování městské zeleně v prostoru vlakového nádraží v Úvalech.  
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6) Dotace ČEZ – výsadba na Dobročovice 
Ing. Renata Stojecová sdělila, že byla podána dne 31.1.2018 žádost o dotační příspěvek s názvem „Výsadba 
ovocné aleje Dobročovická, Úvaly“ u Nadace ČEZ na 50 ks ovocných stromů, a to 25 ks jabloní a 25 ks hrušní.  
 
Dne 5.3.2018 obdrželo město Úvaly e-mailem informaci o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, která rozhodla 
po prostudování všech obdržených žádostí, žádosti nevyhovět. Důvody rozhodnutí správní rada Nadace ČEZ 
nesděluje. 
 
Ing. Renata Stojecová informovala členy komise, že jsou ovocné stromy objednány v zahradnictví v Kostelci nad 
Černými lesy a na jaře budou vysázeny ve spolupráci s Technickými službami. Rozpočet na vysázení stromů činí 
30.000,-Kč plus práce.   
 
 
Diskuse: 
Paní Ing Pilná se ptala, jaké stromy se tam momentálně nacházejí a zda se budou odstraňovat všechny. Ing. 
Stojecová informovala členy komise, že se tam nacházejí jabloně, akáty, špendlíky, které jsou napadeny 
houbovými chorobami.  Dva stromy se jeví, jako zdravé, ale jsou nižší a z tohoto důvodu také odstraněny. Dále 
Ing. Stojecová informovala, že dřevo z pokácených stromů je interiérové, pohledové a pro řezbáře 
nepoužitelné.  
 
Pan Dr. Pokorný navrhl, že by se mohly oslovit také úvalské spolky a organizace, které by mohly při vysazování 
nové aleje pomoci. 
 
Dále se pan Urban dotazoval, zda bude pokáceno méně stromů než bude vysázeno.  Celkem bude vysázeno 50 
ovocných stromů, a to 25 jabloní a 25 hrušní.   
 
Ing. Stojecová informovala, že bude uzavřena darovací smlouva s panem Kredbou na 16 třešní, které budou 
vysázeny Na Vinici. 
 

Text usnesení č. 6/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 
 

7) Výzva 18 – rekonstrukce parku Jiráskova Na Spojce  
Ing. Renata Stojecová informovala členy komise o revitalizaci parkové plochy na ulici Jiráskova. Do 31.3.2018 

bude podána žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR v rámci „ Národního programu Životní prostředí“, a to ve 

výši 150.000,- Kč.  Podmínkou dotace jsou domácí druhy dřevin a křovin. 

Jedná se o velmi cennou plochu zeleně uprostřed městské zástavby nedaleko samotného centra města Úvaly.  

Parková plocha je veřejně přístupná bez omezení a nese známky dlouhodobé absence odborné pěstební péče. 

Současný stav vegetačních prvků (dřeviny) neumožňuje jeho plnohodnotné využití ani dlouhodobě stabilní a 

udržitelné poskytovaní jednotlivých funkcí vázaných na vlastní park a jeho zeleň (funkce ekologické, 

mikroklimatické, hygienické, izolační, estetické, rekreační).  

Cílem návrhu specifikovaného v projektové dokumentaci Ing. Lukáše Štefla, Ph.D.  je plochu parku revitalizovat 

a zajistit tak její dlouhodobou stabilitu a funkčnost. 

Dojde k: 

o Ošetření stávajících stromů a keřů. 

o Výsadbě 10 ks stromů (domácí dřeviny) 
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o Výsadbě 73 ks keřů (73 m2 skupin keřů) 

o Součásti žádosti (rozpočtu) je i 3 léta povýsadbová péče o výsadby dřevin. 

o Kácení již suchých a poškozených stromů není součásti žádosti o dotaci (ani součásti rozpočtu) 

 

Diskuse:  

Paní Ing. Pilná se dotazovala na kácení, zda je zahrnuto v dotaci či nikoliv. Paní Ing. Stojecová sdělila, že kácení 
není zahrnuto v dotaci. Kácet stromy budou Technické služby.  

 
Pan Urban se dotazoval na pozemek parc.č. 2219/1 k.ú. Úvaly, zda by bylo možné z něj udělat park.  

 
Pan Dr. Pokorný informoval, že se blíží rekonstrukce nám. Svobody a v tuto chvíli by nebylo vhodné  pracovat 
na tomto pozemku v blízkosti nám. Svobody. 

 
Paní Borecká upozornila, že se nejedná o prostor ve vlastnictví města Úval. 

 
Tento bod programu berou všichni členové komise na vědomí a žádají o zaslání projektové dokumentace na 
revitalizaci parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech. 

 

Text usnesení č. 7/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 

8) 8. Ročník „Ukliďme Pošembeří“ – Ukliďme Úvaly 
Ing. Renata Stojecová seznámila přítomné členy komise, že v rámci akce „Ukliďme Pošembeří“ proběhne úklid 
hned několika oblastí v Úvalech. Akce proběhne v sobotu dne 7.4.2018 od 9:00 hod. 
 
Sraz zájemců bude:  
 

1) u Mateřské školy Pražská II., Pražská 525 
2) Slovany, u hřiště roh ulic Lužická a Chorvatská 
3) Radlická čtvrť, roh ulic Milíčova a Dobročovická 
4) Před vchodem do Základní školy na náměstí Arnošta z Pardubic 
5) Před plaveckým bazénem Natrix na parkovišti, ul. Jirenská 
6) U Horoušánek, roh ulic E.E. Kische a Tigridova 

 
Pytle na sesbírané odpadky a pracovní rukavice jsou zajištěny a budou k vyzvednutí na výše uvedených 
stanovištích v 9:00 hodin. Nasbírané pytle s odpadky budou ponechány na stejných stanovištích ve 12:00 hodin, 
kde budou sečteny a zaevidovány.  
 
Po skončení úklidu bude odměnou všem zúčastněným kromě dobrého pocitu i společné opékání buřtů na hřišti 
pod Sokolovnou od 12:30 hodin.  
 

Diskuse:  
Vedla se diskuse ohledně rozdělování jednotlivých stanovišť. 

- Stanoviště č. 1 si vezme na starost paní Jahnová 
- Ing. Borecká zkontaktuje pana Mahdala, zda by si mohl vzít na starost oblast Slovany, u hřiště, 

stanoviště č. 2. 
- Stanoviště č. 3 bude mít na starost paní  Borecká. 
- Stanoviště č. 4 bude mít na starost pan Reiner. 
- Stanoviště č. 5  bude mít na starost paní Stojecová 
- Paní Stojecová zkontaktuje pana Voseckýho, zda by si mohl vzít na starost oblast U Horoušánek, 

stanoviště č. 6. 
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Pan Urban navrhl, zda by se mohlo pokračovat od parkoviště, kde je umístěn Bufet směrem na  z Úvaly na  
Rohožník. Po domluvě s Ing. Stojecovou pan Urban zajistí skupinu lidí, kteří budou v tomto prostoru uklízet a 
následně podají informaci o shromážděném odpadu.  
 
Dr. Pokorný požádal, aby členové komise informovali své známé o probíhající akci „Ukliďme Pošembeří“. 
 
Ing. Stojecová a pan Dr. Pokorný pozvali všechny na odpolední opékání buřtů, jako poděkování za uklízení 
v Úvalech. 
 
Tento bod programu berou všichni členové komise na vědomí. 
 

Text usnesení č. 8/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství schvaluje nová 
sběrná místa a navržené nového sběrné místo na Ztraceném korci.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 

9) Park Úvaly Vinice 
Ing. Renata Stojecová informovala přítomné členy komise, že dne 27.2.2018 proběhlo ústní jednání ve věci 
územního řízení o změně využití území pro akci zřízení projektu Park Úvaly – Vinice.  

 
Z důvodu doplnění spisu o informaci odboru životního prostředí  a územního rozvoje bude pokračováno 
v doplňujícím jednání dne 29.3.2018.  

 
Pan Paukert se při jednání dotazoval na navážku z rybníků Fabrák, Kalák a Jámy, která je údajně navezena na 
předmětných pozemcích. Umístění stavby je navrženo na pozemcích parc.č. 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3989/7 
v k.ú. Úvaly u Prahy.    

 
Ing. Renata Stojecová, za odbor životního prostředí a územního rozvoje připravila doplňující informace ohledně 
pozemku parc.č. 3996/1 k.ú. Úvaly u Prahy, kde je uložen sediment z rybníků Fabrák, Kalák a Jámy, který je dle 
laboratorních testů společnosti AQUATEST a.s. vyhodnocen, že neobsahuje nebezpečné látky. Sediment na 
pozemku je uložen na základě nájemní smlouvy se spoluvlastníky tohoto pozemku.  
 
Na pozemku parc.č. 3995/5 k.ú. Úvaly u Prahy  v majetku pana Rabela není tento sediment uložen, ale je 
možné, že z důvodů přírodních vlivů okrajově na jeho pozemek zasahuje.  
 
Navezené sedimenty na pozemku parc.č. 3996/1 k.ú. Úvaly u Prahy budou využity dle projektové dokumentace 
na akci „Park Úvaly Vinice“, která má přírodní nebo přírodě blízký charakter bez většího stavebního zásahu do 
krajiny.  
 
Dne 12.12.2017 byla podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o změnu projektu – na Park Úvaly 
Vinice. 
 
Financování tohoto parku je z dotace krajského úřadu.   
 
Diskuse: 
Pan Urban se dotazoval, zda původní návrh vybudovat na Vinici Amfiteátr  se bude realizovat. 
 
Ing. Stojecová  sdělila, že v současné době nelze bez schválení nového územního plánu realizovat původně 
plánovaný Amfiteát.  Dne 12.12.2017 byla podána žádost  na Krajský úřad Středočeského kraje o změnu 
projektu – na Park Úvaly Vinice. V nově vybudovaném Parku Úvaly – Vinice bude v realizována výstavba 
sportovních stanovišť, míst pro relaxaci a výuku. 
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Text usnesení č. 9/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí.  

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 

10) Náměty občana Ing. Bohumila Němce  
 

Tento bod komise životního prostředí a odpadového hospodářství byl zrušen. 
 

Text usnesení č. 10/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
programu na vědomí.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 

11) Různé: 

- Výměna pyramidálního dubu v aleji seniorů č. 1, Klánovická ulice Rosenbaumův 
park 

Pan Dr. Pokorný informoval o uschlém stromu v aleji seniorů č. 1, v Klánovické ulici.  Po dohodě s Ing. 
Stojecovou se vyčká do jara a po zjištění stavu stromu dojde k jeho výměně. 
 

- Dosadba stromů ve svahu v Králičině – ujíždí svah 
Pan Urban se domluvil s Ing. Stojecovou na terénním šetřením v Králičině ohledně dosadby stromů. Ing. 
Stojecová se telefonicky spojí s panem Urbanem a domluví termín terénního šetření v jarním období. 
 

- Dosadba stromů na zeleném pásu mezi Pražská a Pražská II 
Ing. Stojecová informovala členy komise, že v současné době vypracovává Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. projektovou 
dokumentaci na prostor na zeleném pásu mezi ulicemi Pražská a Pražská II.  
 

- Jarní úklid v Úvalech   
Ing. Renata Stojecová seznámila přítomné členy komise, že s nastupujícím jarem přichází i pravidelný jarní úklid 
odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako na podzim roku 2017. Akce 
proběhne v termínu od pondělí 9.4.2018 – do úterý 24.4.2018. Harmonogram svozu byl předložen k nahlédnutí 
členům komise a  bude zveřejněn v dubnovém čísle Života Úval.  
 

Text usnesení č. 11/2018 Výsledek hlasování 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství bere tento bod 
komise na vědomí.   

Pro 8 

Usnesení bylo přijato  Proti 0 

Zdržel se 0 
 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.  
Zapsala: Daniela Jahnová 
Ověřil:  Dr. Vítězslav Pokorný, předseda komise  
 
 


