
Zápis z jednání komise životního prostředí 
ze dne 1. 10. 2014 

 

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

Omluveni:   

Hosté:   Boloňský, Maršíková, Reváková, Záhorská, Zeman 

  za Beleco, z.s.: Zděblo (tom.tady@gmail.com, tel.: 608 106 643) 

Zahájení jednání: 18:15 hod 

Konec jednání:     19:45 hod 

 

Program:  Žádost spolku Beleco, z.s. 

 

Žádost o souhlas s realizací projektu „Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky 

cenných mokřadních biotopů a vřesovišť“ pasením ovcí a koz na pozemcích města Roztoky. 

 

Pan Votava uvádí, že je v této věci podjatý a v případě hlasování nebude hlasovat. 
 

Žádost se týká pozemků: 

1. PR Roztocký háj – Tiché údolí: parc. č.2398/15 a 2398/32 v k.ú. Roztoky u Prahy 

2. Vrch Řivnáč: parc. č. 3820/4, 3820/5, 3820/6, 3820/8, 3821/3, 3822/7, 3822/8 a 3824/4 

v k.ú. Žalov 

Komise si na své jednání pozvala zástupce spolku Beleco, z.s., který komisi seznámil 

s projektem a odpověděl na dotazy členů komise.  

 

Komise k žádosti přijala toto stanovisko:  
Komise považuje projekt za přínos k obnově původních biotopů, které v posledních letech 

zarůstají náletovou zelení, mění svůj charakter a mnohdy se zhoršuje i sama průchodnost 

krajiny. 

Nicméně se členové komise shodli na tom, že záměr musí být realizován ve spolupráci 

s vlastníkem pozemků (t. j. městem Roztoky). Uvedení do původního stavu z 19. stol., 

by patrně obyvatelstvo šokovalo. S tím souhlasil i zástupce realizátora projektu. 

Komise doporučuje v předstihu informovat veřejnost v časopisu Odraz (popis opatření a jejich 

důvody). 

Komise doporučuje rovněž radě města, aby jmenovala konkrétního člověka, který akci bude 

za město koordinovat a zastávat jeho zájmy. Zejména při pastvě ovcí a jejich pohybech 

v Tichém údolí je potřeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti chodců a cyklistů, 

protože v této lokalitě bývá intenzivní provoz zejména o víkendech. I této okolnosti si však 

jsou realizátoři projektu, dle jejich vyjádření, vědomi. 

Komise rovněž upozornila na nutnost doprovázet akci a její doprovodný vzdělávací program 

pouze minimálním pohybem vozidel a techniky a dodržet možnost průchodnosti krajiny. 

 

Komise souhlasí s realizací projektu a doporučuje RM přijmout k žádosti usnesení 

v tomto znění: 

 

RM souhlasí s realizací projektu „Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných 

mokřadních biotopů a vřesovišť“ pasením ovcí a koz na pozemcích parc. č.2398/15 a 

2398/32 v k.ú. Roztoky u Prahy (PR Roztocký háj) a parc. č. 3820/4, 3820/5, 3820/6, 3820/8, 

3821/3, 3822/7, 3822/8 a 3824/4 v k.ú. Žalov (vrch Řivnáč), ve vlastnictví města Roztoky za 

těchto podmínek: 

mailto:tom.tady@gmail.com


- mezi městem Roztoky a realizátorem projektu, spolkem Beleco, z.s., bude uzavřena 

příslušná smlouva o bezúplatném využití uvedených pozemků; návrh smlouvy 

předloží spolek BELECO, 

- ve smlouvě bude uvedeno, že souhlas je udělen k realizaci projektu v souladu 

s dokumentací, na základě které byl projekt schválen k financování, 

- ve smlouvě bude stanoven Radou města pověřený zástupce města jako vlastníka 

pozemků, který zajistí potřebnou součinnost a komunikaci mezi městem (oddělením 

životního prostředí) a realizátorem projektu, 

- přílohou smlouvy bude plný text žádosti o poskytnutí dotace, která byla schválena k 

financování, resp. plný text části popisující jednotlivé aktivity projektu a lokalizace 

projektu (mapový zákres). 

 

 

Zapsal: Ladislav Zeman 


