
Zpráva o činnosti Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí 

 
Dle § 117 odst. 1 zákona o obcích zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní 
orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Dle § 118 odst. 1 
stejného zákona výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá 
výbor zastupitelstvu obce.  
 
Výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí (dále jen výbor) byl zřízen k 1. 3. 2021. Od 
začátku svého působení až do současné doby má výbor celkem tři členy, kterými jsou Martin Novák 
(předseda), Václava Víšková a Jan Šťastný. Za celou dobu svého působení, nebyl výboru uložen ani 
jeden úkol. Přesto se ihned po svém zřízení pustili členové výboru do práce a začali pracovat na 
konkrétních krocích směřujících nastavení efektivního odpadového hospodaření. Protože v březnu 
2021 probíhala omezení z důvodu covidových opatření (nemožnost setkávání), probíhala činnost 
výboru v online formě.  
V dubnu 2021 proběhlo první online setkání členů výboru se starostou města Veltrusy, na kterém 
jsme představili konkrétní nápady na zlepšení odpadového hospodářství. Diskutovali jsme o našich 
jednotlivých názorech. Shodli jsme se na tom, že je důležité zjistit od občanů obce jejich pohled na 
odpadové hospodářství. Proto jsme navrhli realizaci dotazníkového šetření mezi obyvateli Veltrus. 
Tento návrh jsme předložili zastupitelstvu. Návrh byl schválen.  
V červnu 2021 bylo dotazníkové šetření realizováno. Výsledek šetření byl nejdříve probrán ve výboru 
a později zaslán všem členům zastupitelstva. Výbor měl v plánu výsledky šetření prezentovat na 
veřejném setkání s občany Veltrus. V letních měsících se bohužel nenašel vhodný termín a tak 
k veřejnému setkání a prezentaci výsledků dotazníkového šetření došlo až v září 2021.  
Na setkání s občany, kterého se účastnil předseda výboru, vedení obce a Dr. Vrbová byla představena 
rovněž Koncepce nakládání s komunálním odpadem 2021+ ve městě Veltrusy (dále jen koncepce) 
zpracovaná Dr. Vrbovou. Na koncepci se pracovalo ještě v průběhu následujících dvou měsíců.  
V říjnu 2021 se výbor opět sešel. Tentokrát za účelem přípravy dvou OZV - Vyhlášky o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství ve městě Veltrusy a Vyhlášky o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. Vyhlášky byly členy výboru připomínkovány a nakonec 
v prosinci 2021 zastupitelstvem schváleny.  
V říjnu 2021 se výbor rovněž podílel na přípravě veřejné zakázky na svoz a nakládání s odpadem 
města Veltrusy od roku 2022. Předseda výboru byl členem hodnotící komise.  
V prvních měsících roku 2022 provedli členové výboru několik návštěv sběrných míst (včetně 
sběrného místa v ul. Dlouhá) a o výsledcích návštěv informovali vedení obce. Navrhli několik 
opatření, jako je důslednější kontroly sběrných míst, lepší informovanost obyvatel o způsobech 
třídění odpadu apod.  
Výbor vykonával svou činnost stále bez jediného úkolu ze strany zastupitelstva, což lze dohledat 
v zápisech ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy.  
Výbor chtěl realizovat nové OZV, které by stanovily způsob platby za odpady od rou 2023 tzv „za 
nádobu“. V zastupitelstvu převládal názor, aby v letošním roce k úpravě nedošlo a způsob platby 
zůstal stejný, tedy za občana.   
Větší část činnosti výboru a komunikace mezi jeho členy probíhá online a prostřednictvím sdílených 
dokumentů.  
 
Dne 2. 8. 2022 zpracoval Martin Novák, předseda výboru  
 
 
 


