
Zápis č. 01/15 z jednání Komise Životního prostředí konané dne 25.6.2015  
 
Přitomni:  Vítězslav Pantlík 
  Čestmír Jež 
  Michal Novák 
  Miroslav Skarka 
  Martin Tvardek 
 
Program: 1. vyjádření k žádosti obce Pazderna 
  2. pálení biologického odpadu 
  3. odpadové hospodářství 
 

1. Členové komise ŽP nemají nic proti tomu, aby obec Pazderna umístila své 
kontejnery na separovaný odpad na pozemku obce Dobrá parc. č. 2396/1, 
v místě dle plánku zaslaného obcí Pazderna, s tím že úpravy pozemku 
provede obec Pazderna na své náklady a bude zde udržován pravidelně 
pořádek, aby nedocházelo k rozptylu separovaného odpadu na okolní 
pozemky. Zároveň se však domníváme, že by obec Pazderna měla zvážit 
nějaké bližší místo pro občany pro sběr separovaného odpadu – vždy si 
občané stěžují, že netřídí odpad, protože mají kontejnery daleko – přichází 
v úvahu například prostor u autobusové zastávky „U Křiže“ ze strany blíže 
k lesu, kde je zpevněný prostor, kde by občané dané lokality mohli odvézt 
vytřízený odpad po cestě na autobus či při cestě do práce či do školy. Toto 
necháváme na zvážení obci Pazderna. 

 
2. Ve věci spalování biologického odpadu se komise shodla, že by tento neměl 

být spalován v době, kdy jsou zhoršené rozptylové podmínky a také pokud 
není tento suchý, kdy při spalování odpadu vznikají nadměrné emise. 
V případě spalování suchých větví stromů či pálení dřeva a jiného suchého 
biologického odpadu na otevřených ohništích toto mimo dobu zhoršených 
rozptylových podmínek nemá smysl zakazovat s ohledem na vesnický typ 
obce Dobrá. Dále by bylo vhodné apelovat na občany aby pro trávu a jiný 
biologický odpad využívali především kompostery, které byly k zapůjčení od 
obce Dobrá a dále například pro zbavení se větví je možné využít obecního 
štěpkovače. 

 
3. Navrhujeme radě obce Dobrá, aby v rámci odpadového hospodářství doplnila 

kontejnery na papír, pokud je to v možnostech sběrných míst na separovaný 
odpad, tam kde tyto doposud nejsou. Je to třeba zvážit s ohledem na využití 
a naplněnost stávajících kontejnerů.  

 
Termín příštího jednání bude stanoven podle.aktuální potřeby a sdělen členům 
komise.  
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
 
 
       Vítězslav Pantlík 
       předseda KŽP 


