
1 z 3 
 

 

Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic 

Odbor životního prostředí  |  Oddělení odpadů a ovzduší 

Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání KAKZŽP ze dne 23.1.2023 
 

 

Přítomni: A. Erber, M. Slanař, P. Vavrouš, T. Schwarz, M. Polach, J. Linhart, J. Kafka, R. Hrdina,                           

A. Zdráhalová, F. Weisbauer, J. Rusňák, K. Kosová, I. Říhová Jarkovská, 

Omluveni: M. Fuchsa,  

Nepřítomni bez omluvy:  

Hosté: M. Míča, R. Slach, J. Klčová, K. Linhart, J. Marková 

 

Ověřovatelé zápisu: A. Erber, M. Slanař 

 

(jména uváděná v rámci zápisu jsou bez titulů) 

 

Předseda komise A. Erber přivítal na jednání hosty a členy komise. Následně přednesl návrh programu 

jednání: 

Program jednání: 
1. Hospodaření v lesích Statutárního města Pardubice za rok 2022 a plán hospodaření na r. 2023 
2. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
3. Pilotní projekt společností LIDL a Kaufland na zálohování PET 
4. Výzva komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí – omezení použití pyrotechniky 
5. Krajinný plán Dražkovice (OHA, Ing. Marková, samostatná prezentace)  
6. Různé 
 
Hlasování o programu:  
(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

 

1. Hospodaření v lesích Statutárního města Pardubice za rok 2022 a plán hospodaření na r. 2023 
 
M. Míča seznámil členy komise s výsledky hospodaření v lesích za rok 2022 a plánem hospodaření na 
rok 20223. 
T. Schwarz dotaz – úmyslná mýtní těžba 
J. Linhart – požadavek na zveřejnění mapového podkladu městských lesů 
J. Linhart – možnost výsadby městského lesa  
F. Weisbauer – roztroušenost městských lesů, cyklotrasy „nemají“ smysl 
A. Erber – do zápisu: K zajištění bezpečnosti důraz na odstraňování stromů podél silnic, cyklostezek a 
lesních cest a podél zástavby min. 50 od obydlí (spolupráce s MP a občany) 
A. Erber – předložení do přespříštího jednání komice výhled potřebných výchovných a obnovních 
těžeb na 5 let dopředu z pohledu adaptace lesů na klimatickou změnu, ekologickou a statickou 
stabilitu lesních porostů a celkového zdravotního stavu lesa 
K. Linhart – vysvětlení struktury těžby - mimořádná, úmyslná, nahodilá těžba 
J. Linhart – medializace o nutnosti ponechání tlejícího dřeva v lese 
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Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/1/2023               (pro 11, proti 0 zdrž. 0) 
 
Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí doporučuje Radě města Pardubic vzít na 

vědomí zprávu o hospodaření v lesích Statutárního města Pardubice za r. 2022 a plán hospodaření na 

r. 2023. 

 
 
2. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
 
M. Míča - S přijetím nového zákona o odpadech a rozšířením systému odpadového hospodářství města 
vyvstala potřeba přijmout novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) města o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
 
Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/2/2023               (pro 11, proti 0 zdrž. 0) 
 
Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí doporučuje Radě města Pardubic přijetí 

návrhu OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 
 

3. Pilotní projekt společností LIDL a Kaufland na zálohování PET 
 
M. Míča informoval členy komise o zavedení systému povinného zálohování PET lahví a nápojových 
plechovek. Cílem Evropské unie je zajistit do roku 2029 zpětný odběr až 90 procent jednorázových 
plastových lahví. 
M. Míča - Přestože je OŽP MmP obecně proti zálohování PET (ztotožňuje se se stanoviskem SMO) 

doporučuje pilotní projekt na území města vyzkoušet. 

A. Zdráhalová – proč souhlasné stanovisko, když je OŽP MmP obecně proti zálohování PET. 

 

Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/3/2023               (pro 11, proti 0 zdrž. 0) 
 

Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí doporučuje Radě města Pardubic  

zapojení města Pardubice do pilotního projektu společností LIDL a Kaufland na zálohování PET. 

 

  

4. Výzva komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí – omezení použití pyrotechniky 
 

R. Hrdina – informoval o vhodnosti omezení pyrotechniky ve městě z důvodu: 
● Exploze „zábavní“ pyrotechniky mohou dosahovat vysokých hladin hluku 

● Toxické spaliny z odpalované pyrotechniky, především v uzavřených ulicích města, intenzivně 

škodí zdraví a životnímu prostředí. 

● Nebezpečí kontaminace prostředí se týká i odpadu, který po pyrotechnice zůstává každý rok v 

ulicích a parcích. 

● Pyrotechnika je nebezpečná při manipulaci i samotnou podstatou, jde o výbušniny. Způsobuje 

každý rok mnoho zbytečných zranění a požárů. 
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Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/4/2023               (pro 8, proti 1 zdrž. 2) 
 
Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí vyzývá Radu města Pardubic, aby zvážila 

omezení použití pyrotechniky v rámci akcí města a přistoupila k dalším restriktivním opatřením 

používání, případně prodeje na území města. 

 
5. Různé 
 
R. Hrdina – ZmP ukládá komisi pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí ve spolupráci s 
odborem životního prostředí a odborem hlavního architekta připravit podklady pro zadávací řízení na 
vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, 
SECAP) ve vazbě na „Pakt starostů a primátorů – Evropy“. 
 
Z: náměstkyně primátora odpovědná za agendu životního prostředí 
T: 30. 4. 2023 
 
Diskuze - vhodnost vytvoření pracovní skupiny nebo řešit napříč komisí 
R. Hrdina -  zpracuje a předloží podklady pro zadávací řízení dle dokumentů srovnatelných měst   
 
Erber – odsouhlasen harmonogram jednání komise na r. 2023 viz příloha 
 
F. Weisbauer - návrh na doplnění harmonogramu výjezdních zasedání komise – Úpravna vody Hrobice 
 
 
 
Příští jednání komise dne 27.2.2023, dle harmonogramu 
 

 

 

V Pardubicích, 30.1.2023 

 

Zapsal: R. Slach, tajemník komise   


