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Komise životního prostředí v roce 2020
Komise životního prostředí se schází většinou 1x za čtvrtletí. Pracujeme od svého ustavení
v roce 2019 ve stejném složení: Nováková Petra, Ulbriková Jana, Pacek Lukáš, Pekárek Jiří,
Šantrůček Jaromír.
Řada úkolů, námětů a připomínek je mimo pravidelná zasedání vyřizována a sdělována
operativně maily, telefonicky, setkáním jednotlivých členů a předsedy s vedením města,
organizacemi, na veřejných setkáních s obyvateli Libčic, workshopech, publikována v tisku.
Pravidelnými tématy jednání jsou podrobná retrospektiva a stručná analýza stavu plnění
úkolů a námětů, kterými se komise zabývala od počátku své existence. Konstatuji, že
všechny připomínky a náměty vzala rada města v potaz, projednala a realizovala 70%, nebo
realizuje – jsou dlouhodobější, v řešení v daném nebo dalším roce. Některé náměty byly
probírané i operativně (korespondenčně) v měsících březnu až květnu vzhledem k nákazové
situaci ve státě.
Několikrát jsme probírali soutěž „Rozkvetlé Libčice 2020“ a souhlasili se změněnými
(zjednodušenými) propozicemi, jejím vyhlášením a propagací. Vyhodnocení proběhlo v
listopadu, ceny budou předány, jakmile to situace dovolí v novém roce. Výsledky budou
publikovány v Libčických novinách. Komise byla předsedou stručně informována o
principech, perspektivních záměrech a zásadách revitalizace náplavky a souvisejících ploch.
Je dobré a navrhli jsme uspořádat širší rozpravu ve vedení města a poté veřejnou na toto
téma. Doporučili jsme realizovat tématickou soutěž na řešení náplavky.
K vybudování sportovní haly Sokol Libčice na pozemku u Sokolovny se komise životního
prostředí vyjádřila z mnoha důvodů (např. vlivu na životní prostředí města a obyvatel,
socio-ekonomický dopad, životní pohodu obyvatelstva ad.), jednoznačně všemi hlasy
zamítavě. Výstavbu haly podporuje, ale lokalizovanou zásadně mimo centrum. Navrhla Radě
města Libčice n.V., aby doporučila Sokolu realizaci stavby v místech, kde se nachází
plovárna.
Uvádím dále pouhý výčet hlavních projednávaných tematických okruhů a aktivit komise. O
postupu a výsledcích některých řešení budete aktuálně informováni v dalších číslech novin.
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Hospodaření s vodou (Libčice proti suchu), dříve zpracovat pasportizaci zeleně,
včetně bonitace travních porostů
Náplavka – realizovat vodní plochu (rybník) + volnočasové aktivity
Pasportizace zeleně ve městě a její další výsadba
Údržba trávníků v intravilánu, jejich racionální seč a údržba veškeré městské zeleně s
ohledem na suchá období a biodiverzitu
Polozapuštěné popelnice na tříděný odpad, jejich další umístění a zvýšení počtu
Sběrný dvůr a umístění dalších kontejnerů na kovový odpad

Další projednávaná témata:
● Akce „Úkliďme Česko“
● Méně uspokojivý stav hlavní komunikace od Kameníčku k nám. Svobody
● Vybudování cyklostezky
● Vánoční výzdoba města
● Poplatky za psy
● Psí exkrementy – počet sběrných nádob a jejich využití
● Umístění kontejnerů na odpad u hřbitovů
● Současné a budoucí nakládání se stavebním odpadem
● Zajištění celoročního svozu bioodpadu dle nové vyhlášky
● Kompostování bioodpadu v domácnostech – podmínky, výhody a nevýhody
kompostování
● Třídění odpadů v domácnostech, motivace ke snížení množství směsného odpadu
● Porušování veřejného pořádku majiteli malých motocyklů (zplodiny, hluk, rychlá jízda)
● Včasné odstraňování nepožívaných a nepouživatelných aut (vraků) z komunikací a
jejich okrajů ve městě
● Kvalita pitné vody v Libčicích
● Stavební úpravy na koupališti – akumulace odtékající vody a hospodaření s ní
● Zřízení fontány v parku na náměstí jako rezervoáru užitkové vody z koupaliště pro
obyvatele
● Propagace práce komise životního prostředí
Přeji vám, vážení občané Libčic, pěkný a šťastný celý nový rok, abychom se scházeli ve
zdraví a pohodě s řadou inspirujících myšlenek, k sobě vzájemně slušní a tolerantní,
spokojeni v soukromém i pracovním životě.
Jaromír Šantrůček, předseda

