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OKRM/91/2015/Z/43

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

21. 5. 2015

Přítomni: Irena Horažďovská, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., Radim Kándl, RNDr. Michal 
Kohn, CSc., Jan Mach, Ing. Libor Matoušek, Mgr. Jan Ptáčník, RNDr. Karel 
Roháček, CSc., Adam Truszyk, Ing. Pavel Vondrouš, Marie Žvaková

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté:

Schválený program:

1. Zahájení
Předseda komise provedl zahájení schůze.

2. Návrh a schválení programu schůze
Přednesený program schůze byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy komise.

3. Rozdělení jednotlivých projektů, které získaly granty ke kontrole jednotlivým členům 
komise
Projekty, které získaly granty byly ke kontrolám rozděleny mezi jednotlivé členy komise - 
viz přiložená tabulka. Předseda komise se podle časových možností zúčastní kontrol všech 
projektů společně se členy komise, kteří mají jednotlivé projekty přiděleny.

4. Informace o projektech, které proběhly a jejich hodnocení
RNDr. Karel Roháček, CSc., zúčastnil se projektu č. 16 - Den Země v Mateřinkové zahradě 
( Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice ). 
Hodnocení pozitivní. Akce se zúčastnilo velké množství zejména rodičů s dětmi včetně tří 
členů Rady města České Budějovice. Akce byla už tradičně velmi pečlivě připravena 
a získané finanční prostředky byly použity v souladu se záměrem projektu. Nikde však 
nebylo uvedeno, že na akci byla poskytnuta dotace ze strany města.
Ing. Pavel Vondrouš, zúčastnil se projektu č. 1 - Cassiopea - zahrada plná motýlů a ptáků ( 
Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest ).
Hodnocení - projekt se teprve rozbíhá. Kontroly budou probíhat i nadále v průběhu celé 
vegetační sezóny. Část získaných finančních prostředků bude použita na obnovu živého 
plotu. Celkové vyúčtování projektu bude na konci sezóny.
Komise vzala uvedené zprávy na vědomí.
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5. Diskuze o vlastních aktivitách komise po dobu volebního období
Komise byla informována o záměru stanovení určitého stupně ochrany území v katastru 
městské části České Budějovice 2. Jedná se o plochu u sídliště Šumava v areálu bývalého 
vojenského cvičiště poblíž objektu u Hvízdala. 
Zdůvodnění: v době kdy tato plocha byla součástí cvičiště, vznikla zde působením vojenské 
techniky mimořádná lokalita s velkým množstvím periodických malých vodních ploch se 
specifickou vegetací ( vojenská technika neumožňovala souvislý zápoj stromů ). lokalita je 
osídlena řadou vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů ( hlavně obojživelníky 
a hmyzem), které se nevyskytují nikdy jinde na území města české Budějovice ani v jeho 
okolí. 
Předseda komise projedná navázání spolupráce s Gymnáziem Jírovcova české Budějovice, 
kde je výuka biologie na velmi vysoké úrovni. Po odsouhlasení s vedením školy by studenti 
mohli provést monitoring a inventarizaci všech druhů, které se dosud v dané lokalitě 
vyskytují. Po skončení monitoringu by byl vyhodnocen současný stav lokality, případně 
nutnost zásahu pro obnovení původního stavu. případné chráněné území by bylo velice 
cenou lokalitou z hlediska ochrany přírody a ekologie krajiny a kromě ochranářských účelů 
by mohlo sloužit i k účelům edukačním, popřípadě být trvale svěřeno k údržbě 
a průběžnému monitoringu studentům středních škol a případně i přírodovědecké fakultě 
Jihočeské university. 

6. Různé - závěr
Komise pro svá další jednání žádá od odboru SVS informaci o současném stavu příprav 
programu nakládání s odpady ve městě, především zda uvažována realizace zapuštěných 
nádob na odpady v oblasti centra města.
Komise se zabývala stížností paní Hískové týkající se kolonie havranů v lokalitě Plzeňské 
ulice. Stížnost byla přijata 21.4.2015,  předseda komise tuto stížnost k vyjádření obdržel 
18.5.2015. Členové komise se ztotožňují s vyjádřením k této stížnosti, zaslaným předsedou 
komise náměstkovi primátora dne 19.5.2015. Komise pověřila členku komise paní Irenu 
Horažďovskou, aby navštívila inkriminované místo a na příštím zasedání komise 
informovala o skutečném stavu dané lokality.
Členka komise paní Irena Horažďovská informovala o neúnosném stavu úklidu domácího 
směsného komunálního odpadu  v Pekárenské ulici poblíž centra IGY. Komise doporučuje 
odboru SVS zvýšit počet kontejnerů na tento odpad v inkriminovaném místě.
Příští zasedání komise dne 23.6.2015 bude konáno formou výjezdního zasedání v lokalitách 
Vávrovských nebo Vrbenských rybníků s přihlédnutím na různorodost využití těchto 
lokalit. Začátek výjezdního zasedání v 17:00 hod., přesné místo bude předsedou komise 
oznámeno nejpozději týden před tímto datem.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

5. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:
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V Českých Budějovicích dne 27. 5. 2015

Zapsal(a): RNDr. Michal Kohn, CSc., předseda komise

Ověřil(a): RNDr. Michal Kohn, CSc.

RNDr. Michal Kohn, CSc.
předseda komise


