
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 
konané dne 16. 6. 2016, 2. patro budovy historické radnice, zasedací místnost č. 209 

 

PROGRAM: 
1. kontrola úkolů z předchozího zasedání komise + schválení programu jednání 
2. náplň činnosti KŽP v dalším období, nastavení forem spolupráce s paní nám. Ing. 

Hrbkovou a odborem ekologie a veřejného prostoru 
3. informace o projektovém řízení u projektů (nejen) v oblasti ŽP 
4. různé  

 

PŘÍTOMNI : Mgr. et Mgr. Zatloukal, Mgr. Nevečeřal, Bc. Trebicki, Ing. Mihule, RNDr. 
Herzig 

NEPŘÍTOMNI : Mgr. Pudil 

HOSTÉ: Ing. Hrbková, Ing. Sládková 

 

USNESENÍ PŘIJATÁ K JEDNOTLIVÝM BOD ŮM: 
ad. 1: K Program schválen  

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 5 přítomných členů, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

ad. 2: KŽP v souvislosti s možným větším zapojením členů KŽP do hodnocení a následné 
kontroly projektů z Ekofondu doporučuje upravit statut Ekofondu a KŽP a jednacího řádu KŽP 
tak, aby zde tyto činnosti a kompetence byly zohledněny. PRO schválení – 5 přítomných členů, 
PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

ad. 3: K tomuto nebylo přijato žádné usnesení. 

ad. 4: KŽP se usnesla, že další jednání KŽP se bude konat dne 21. 7. 2016 od 16.00 hod.  

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 5 přítomných členů, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo přijato. 

 
 
K bodu č. 1: Kontrola úkolů z předchozího zasedání komise + schválení programu jednání 

- předseda KŽP na začátku jednání nechal přítomné členy hlasovat o programu jednání. 
Návrh programu byl schválen. 

- Z předchozí KŽP vyvstal dotaz/požadavek ohledně využívání pitné vody pro účely 
zasněžování ve Sportovním areálu Ještěd. 

- Dle Ing. Hrbkové byla na tuto záležitost čerpána dotace, tudíž musely být splněny 
všechny zákonné podmínky 

- Ing. Nevečeřal navrhnul požadovat informace ohledně využití pitné vody 
k zasněžování, jak nakládají s vodou, od provozovatele SAJ a následně o tomto 
informovat KŽP. Úkol pro Ing. Hrbkovou. 

- předseda KŽP v této souvislosti připomněl usnesení KŽP z minulého zasedání, kdy 
KŽP doporučuje upřednostnit jiný způsob zásobování vodou, zejména ve větší míře 
využívat srážkovou vodu na úkor vody pitné 

 



K bodu č. 2: náplň činnosti KŽP v dalším období, nastavení forem spolupráce s paní nám. 
Ing. Hrbkovou a odborem ekologie a veřejného prostoru 

- Předseda KŽP dal slovo jednotlivým členům KŽP, aby se vyjádřili ohledně nastavení 
budoucí spolupráce KŽP. 

- RNDr. Herzig: KŽP je zde pro to, aby zapracovávala body a problémy tížící město a 
pojmenovávala je. Paní náměstkyně by měla dávat konkrétní body k vyjádření. 
Nechápat KŽP jako orgán, který bude přidělávat práci a někoho pouze úkolovat. KŽP 
má upozorňovat na problémy. Nutno KŽP brát jako podporu pro aktivity a projekty 
odboru ekologie a veřejného prostou (EP), ne zcela konkretizovat. V dalším RNDr. 
Herzig odkazuje na své písemné stanovisko (příloha č. 1 tohoto zápisu). 

- Mgr. Nevečeřal: RM by měla přistupovat konstruktivně k názoru KŽP, vše na čem se 
KŽP usnese, by mělo být projednáno v RM, KŽP by se dále měla více zabývat ÚP. 

- Bc. Trebicky: vyjádřil souhlas s řečeným. KŽP dle jeho názoru ztrácí koncept, podklady 
by se měly dávat předem, aby byl dostatek času se s nimi seznámit. RM by měla žádat 
o stanovisko KŽP, komise na základě předem předložených materiálů dá RM své 
stanovisko k využití. Doposud KŽP dle názoru Bc. Trebického nic nepředložila. KŽP 
by si měla určit body, kterými se bude dále zabývat, určit okruh témat. Měly by vzejít 
iniciativa a kreativita. 

- Ing. Mihule: Měla by být větší iniciativa za strany vedení města, např. více financí na 
správu zeleně, která je podfinancovaná. V tomto je možná podpora KŽP pro Ing. 
Hrbkovou ve věci navýšení prostředků na zeleň. KŽP vnímat jako podpůrný orgán pro 
náměstkyni i odbor EP. 

- Ing. Sládková: z personálních, gesčních a časových důvodů nelze ze strany odboru EP 
řešit pouze požadavky a návrhy KŽP, nelze s materiály vždy čekat na vyjádření KŽP, 
často se již nyní řeší nejen provozní záležitosti v časové tísni. 

- Ing. Hrbková: řešit by se měly spíše problémy, se kterými si SML nebo jeho vedení neví 
rady, hledání způsobů řešení, když např. není dostatečná opora v legislativě, ojedinělé 
záležitosti, hledání kreativních řešení, jiných pohledů na věc. KŽP by měla přicházet 
s praktickými náměty na zlepšení ŽP ve městě. Navýšení prostředků na zeleň není 
jednoduchá záležitost, musí se dodržovat smlouvy, případně je sjednotit, dodatky atd. 
Vše se musí soutěžit, nelze prostě přidat finance nějaké firmě, ani např. TSML. Ve věci 
ÚP existuje vlastní odborný poradní orgán, nicméně ÚP může být určen jako samostatný 
program jednání KŽP, budou přizváni referenti odboru hlavního architekta a architekt 
Plašil. KŽP dostane k dispozici materiál o pochybeních odboru stavební úřad. Jedná se 
mj. o černé stavby v zeleni. Spíš než o nápravu minulých chyb snaha, aby se toto dále 
neopakovalo. KŽP dále získá informaci, z jakého důvodu má zpoždění další etapa 
rekonstrukce ul. Dr. M. Horákové. 

- Mgr. Zatloukal: obecně je málo využita iniciační funkce KŽP. Pokud někdo z členů 
bude mít nějaký návrh, sepíše jej, nastíní problémy, navrhne řešení, vytvoří se jakási 
„kostra“. Tento materiál daný člen pošle nejméně týden před plánovaným zasedáním 
členům KŽP k seznámení a případnému vyjádření a bude zařazeno jako bod programu 
jednání další KŽP. Na jednání se bude záměr dotvářet, bude zde popsáno a navrženo 
řešení, dále bude příslušný navrhovatel projevovat aktivní přístup v dalších fázích řešení 
a projednávání. Ten, kdo navrhnul projekt, bude tedy k dispozici v dalších fázích 
zpracování. Pokud jde o obecně formulované záměry předkládané KŽP ze strany rady 



města a odboru EP, Mgr. Zatloukal poznamenal, že KŽP by je měla, namísto svého 
obecného stanoviska, více konkretizovat a přispívat k praktickému řešení. 

- Ing. Hrbková: náměty na projekty od KŽP budou zařazeny do projektového řízení na 
SML 

- Tajemník KŽP navrhnul jako možný další úkol a náplň činnosti KŽP agendu Ekofondu. 
Konkrétně dle platného statutu fondu mají jednotlivé projekty – žádosti hodnotit 
nezávislí hodnotitelé. V letošním i loňském roce hodnocení již někteří členové KŽP 
prováděli. Hodnocení probíhá na základě předem daných hodnotících kritérií na 
předepsaný formulář.  

- Do budoucna by členové KŽP mohli provádět hodnocení všech projektů a zároveň by 
prováděli i kontrolu projektů – jejich realizace. Jedná se o činnost, která by členy KŽP 
více zapojila do fungování města, respektive mohli by ovlivnit a kontrolovat, jaké 
činnosti jsou z městských peněz podporovány a prováděny.  

- Členům KŽP bude pro ilustraci spolu se zápisem zaslán seznam projektů Ekofondu pro 
rok 2016, dále bude poskytnut Statut Ekofondu a Pravidla pro poskytnutí dotace 
z Ekofondu, kde součástí jsou i hodnotící kritéria. 

- připravuje se revize současného dotačního fondu, tudíž v této věci bude upraven Statut 
fondu a jednací řád KŽP, aby vše bylo dáno do souladu a byly zde pojmenovány 
kompetence členů KŽP. Nicméně hlavním doporučujícím orgánem pro rozhodnutí ZM 
ve věci udělení dotací je správní rada Ekofondu, která dle statutu doporučuje projekty 
k podpoře s přihlédnutím k hodnocení projektů hodnotiteli. 

- Mgr. Zatloukal ještě jednou vyzval přítomné členy, zda jsou na základě předchozí 
diskuze ztotožněni s budoucím nastavením fungování a náplně KŽP a zda mají i nadále 
zájem o práci v KŽP. Všichni přítomní členové KŽP na tento dotaz odpověděli kladně.  
Ing. Hrbková navrhla členům KŽP „výjezdní zasedání“, přičemž se pokusí najít vhodný 
termín a místo konání. 

 

 

K bodu 3: Informace o projektovém řízení u projektů (nejen) v oblasti ŽP 
- z časových důvodů se ing. Hrbková po předchozím bodu omluvila z dalšího 

pokračování KŽP 
- vzhledem k nepřítomnosti paní náměstkyně bylo navrženo přesunutí tohoto bodu na 

další jednání KŽP 
- informace o projektovém řízení – směrnice SML, bude přeposlána mailem členům KŽP 

společně se zápisem z jednání. 

 
 
K bodu č. 4: Různé 

- KŽP se usnesla, že další jednání KŽP se bude konat dne 21. 6. 2016 od 16.00 hod.. Sraz 
netradičně na hrázi přehrady Harcov. 
 

 

 

 

Přílohy: 



příloha č. 1: písemné stanovisko RNDr. Herziga „K jednání KŽP dne 16. 6. 2016“ 

 

 

Zapsal:                   Ověřil: 

 

 

Leoš Vašina       Mgr. et Mgr. Petr Zatloukal 

 

 

 

 

 
Na vědomí: 

p. Tibor Batthyány, primátor města Liberce 

Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – písemné stanovisko RNDr. Herziga „K jednání KŽP dne 16. 6. 2016“ 

K jednání KŽP dne 16.6.2016    

 Náplň činnosti  

Město žije a život přináší problémy. Životní prostředí by jsme neměli chápat jako jen jako to co je 
zelené a zabývat se i jinými věcmi života v Liberci.   

Některými, pro KŽP příslušícími  věcmi,  o kterých se ví, občané se ozývají nebo je řeší odbory SML 
by nás mělo zásobovat vedení města formou žádostí o zaujetí stanoviska.  To by  znamenalo podporu 
nebo minimálně pomoc při rozhodování,  i když by to samozřejmě automaticky neznamenalo 
povinnost,  tímto názorem se řídit.   

Dále pak tu jsou naše vlastní podněty, nás jednotlivých členů. To trochu funguje, něco jsme navrhovali 
( stromy, cyklostezky) ale možná by to mělo nějak jasně zaznít vždy v zápisu i včetně toho,  že návrh 
byl podán a byl nebo nebyl schválen. Myslím že nemá cenu, abychom chtěli  vyjádření paní 
náměstkyně na místě, jak má reagovat když něco slyší poprvé a nebo o tom ví jen něco málo, to pak 
vyznívá do ztracena.  Naopak náš požadavek  by měl být,  aby nám svůj názor nebo informaci z jiného 
příslušného odboru sdělila před / při dalším jednání komise.    

No a teď se ozývám jako obyvatel města Liberec.   

1. Silnice –  významná ulice Z. Horákové  je ve velmi bídném stavu. Jel jsem busem z Vesce do města a 
podvozek  vydával mohutné údery každých asi 50 m, jsou tam díry, spoje zaasfaltovaných panelů nebo 
co to je. Teď to nejde opravovat, ale až skončí výstavba silnice na Jablonec.   

Počítá se s tím ?  



2.  Koupání a sportovní plavání v Liberci  

Prý až budou peníze,  tak se na dva roky zavře bazén Liberec. Jinak se tu skoro nikde nedá plavat, 
bazének na Františkově je zavřený a tak snad v létě do Jablonce, liberecká přehrada moc použitelná 
není. Co takhle druhý bazén, třeba jen 25 m, ale krytý,  aby se předešlo konci plaveckých sportů a 
plavání pro zdraví v stotisícovém městě.      

3.  Údržba veřejné zeleně  ve městě. Je polovina června, trávy kolem silnic narostly do výšky 1.5 m, 
není přes ně vidět a nikdo neseká. Osobně si myslím,  že nespořit na sekání by bylo lepší než vyhazovat 
peníze za cosi jako pláž před radnicí. Zatím jsem ve svém okolí nenašel žádnou osobu, ( mluvím o těch 
mladších) která by tam byla ochotna jít se opalovat ( odhalovat).     

  Končím, snad se podaří udržet smysluplnou existenci komise.   J. Herzig     

 


