
Zápis z jednání komise životního prostředí 
ze dne 13. 1. 2014 

 

Přítomni: Votava, Beran, Reehová, Štifter, Veselá, Voženílková  

Omluveni: 

Hosté: Reváková, Zeman, Boloňský – konzultace e-mailem 

 

Zahájení jednání: 18:10 hod 

Konec jednání:     20:00 hod 

 

Program: 

1. Žádost pana Bohuslava o vyjádření k možnosti umístění zahrádkářské osady na jeho 

pozemku parc. č. 3827/16 v k.ú. Žalov 

Pozemek parc.č. 3827/16, k.ú. Žalov sousedí s výstavbou Na Panenské I a územním 

plánem je určený pro umístění hřbitova. V současné době je pozemek využíván jako orná 

půda k zemědělské výrobě. 

Pozemek se nachází na okraji obce v západní části Žalova poblíž ulice Přílepská. Komisi 

se jeví jako reálné uvažovat o jeho dočasném využití k jinému účelu, než je určeno 

územním plánem. Využití volných ploch pro funkci, která nebude v rozporu s funkčním 

využitím okolních ploch, je možné za podmínky, že způsob využití umožní bezodkladné 

uvolnění pozemku pro záměr stanovený územním plánem města Roztoky. 

Komise nemá k předloženému záměru z hlediska ochrany životního prostředí námitky 

s tím, že uvedené stanovisko nezakládá nadřazenost tohoto záměru nad zájmy města 

vyjádřené v platném územním plánu. Toto stanovisko je předběžné a k vlastní realizaci se 

komise vyjádří po předložení konkrétního návrhu (voda, stavby, parkování). 

 

2. Dotace zeleň – Středočeský kraj 

Členové komise byli seznámeni s podáním žádosti města Roztoky o poskytnutí dotace na 

výsadbu zeleně (55 ks stromů) z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014 ve výši 400 

tisíc Kč. Spoluúčast města činí minimálně 10% celkových uznatelných nákladů. 

Předpokládaný termín výsadby stromů je podzim 2014. Komise s tímto záměrem souhlasí 

a členové komise nabízí konzultace s přípravou zadávací dokumentace. 

 

3. Stavební činnost – Školní nám. 

Komise opakovaně upozorňuje na škody na majetku obce a životním prostředí 

v souvislosti se stavební činností (investiční akce města - komunikace, inženýrské sítě). 

Komise doporučuje využít všech možností k předcházení těmto škodám a aktivní účastí 

města jako účastníka stavebního řízení, zejména prostřednictvím zadávací dokumentace 

na dodavatele. Jde např. i o skladování stavebního materiálu na veřejných prostranstvích. 
 

 

 

 

Zapsal:    Ladislav Zeman    v.r. 


