
Zápis z jednání komise životního prostředí 
ze dne 5. 10. 2015 

 

Přítomni:  Huk, Beran, Hošková, Humplová, Mikyška, Reehová, Votava 

Omluveni:  Fejer Bošanská, Štifter 

Hosté:   Reváková, Záhorská 

 

Zahájení jednání: 18:05 hod 

Konec jednání:     20:40 hod 

 

Program:  

1) Ozelenění ul. Jana Palacha a umístění mobiliáře 

Pí Reváková seznámila komisi s plánovanou výsadbou zeleně v ulici. V úseku Jungmannova 

Školní náměstí bude vysázeno 48 ks stromů ve zbývající části budou na ploše cca 800 m
2
 

vysázeny trvalky a keře. V ulici má být dle městského architekta umístěno 12 ks laviček a 8 

odpadkových košů. Cena navrhovaného mobiliáře je cca 300 tis. Kč. 

Stanovisko komise: Komise doporučuje minimalizovat zásahy do kořenového systému při 

instalaci laviček a odpadkových košů. Dále navrhuje, aby u každé lavičky byl koš. 

 

2) Dubečnice, studie k jejímu stavění 

Pí Záhorská komisi seznámila se současným stavem v lokalitě. Město pořídilo studii se 4 

variantami výstavby, se kterými společnost Ekospol nesouhlasí a požaduje novou variantu 

s větší intenzitou zástavby. Lokalita bude řešena regulačním plánem. 

 

3) Studie využití území kolem přívozu 

Město zadalo studii na využití toho území. Pí Záhorská seznámila komisi se zadáním studie. 

V oblasti bude nutné majetkově vyřešit některé pozemky. V současné době se počítá 

s umístěním laviček a odpadkových košů v zájmovém území. Komise upozorňuje, že se jedná 

o záplavové území, ve kterém nedoporučuje budování nákladnějších staveb. 

 

4) Žalovský potok 

V letošním roce byla realizována výstavba dvou prahů. V letošním rozpočtu je ještě 300 tis. 

Kč a bude opravován břeh potoka od č.p. 1454 (p. Zahrádka). 

Komise jednomyslně doporučuje čištění poldru po každém velkém dešti. Komise doporučuje 

navýšení rozpočtu pro rok 2016 na opravu potoka tak, aby bylo možné dokončit akci dokončit 

včetně části od poldru k ústí potoka.  

 

5) Přehled o stavu zeleně v Roztokách 

Pí Reváková seznámila komisi, že OŽP již 8 let využívá pasport zeleně, ve kterém je 

evidováno 3 tisíce stromů, stav pasportu je aktualizován dle probíhajících zásahů v zeleni 

(údržba, kácení, výsadba). U každého stromu je pravidelně kontrolován zdravotní stav a jsou 

doporučeny nutné arboristické zásahy. Veřejnost má omezený přístup do systému na adrese: 

www.stromypodkontrolou.cz. 

 

6) Cyklotrasy a lesní cesty v okolí města 

Pan Huk seznámil komisi s dotačními možnostmi na podporu výstavby těchto komunikací. U 

cyklostezek je dotace podmíněna využíváním cesty na dojíždění do školy nebo do zaměstnání. 

Větší šanci na získání dotace je na opravu lesní cesty spojující Roztoky z Riegrovy ulice přes 

Velký háj k mateřské škole v Suchdole. Lesní cesta je v majetku města. 

 

http://www.stromypodkontrolou/


7) Linka autobusu č. 359 a její zakončení v Tichém údolí 

Komise byla seznámena se zakončením linky autobusu č. 359 podle návrhu dopravní komise. 

Komise doporučuje, aby dopravní řešení včetně obslužnosti autobusu bylo řešeno 

v regulačním plánu. Komise jednohlasně nesouhlasí s ukončením linky v zahradě u 

památkově chráněných vil. 

 

8) Různé 

a) Zábory veřejného prostranství při pořádaných akcích na plochách zeleně 

Pan Votava upozornil na nešvar parkování automobilů na plochách zeleně při těchto akcích. 

Komise požaduje prověřit rozhodnutí povolení pořádání veřejných akcí z hlediska parkování 

vozidel a zajištění dostatečného počtu toalet. 
 

b) Navýšení počtu stojanů na kola odpadkových košů ve městě 

Pí Reehová předá OSRMŽP návrh rozmístění nových stojanů na kola a odpadkových košů. 

 

 

 

Zapsal: Ladislav Zeman 

 

 
 

 


