
Zápis z jednání komise životního prostředí 
ze dne 7. 11. 2016 

 

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

Omluveni:   

Hosté:   Maršíková, Reváková, Záhorská 
 

Zahájení jednání: 18:05 hod 

Konec jednání:     20:35 hod 

 

Program:  

1) Výstavba areálu VTP Žalov a ZŠ Žalov 

Pí Záhorská seznámila komisi s projektovou dokumentací výstavby vědeckotechnického 

parku a základní školy v Žalově.  

Pan Štifter komisi informoval o memorandu uzavřeném mezi městem Roztoky a společností 

VTP Žalov s.r.o. o základních principech spolupráce v oblasti výše uvedené výstavby.  
 

Komise po seznámení předloženými podklady k výstavbě VTP Žalov a ZŠ Žalov přijala 

doporučení radě města: 

a) Dořešení dopravní situace v souvislosti s otáčením vozidel v dopravních špičkách při 

dovozu a odvozu dětí do školy v případě uzavřeného areálu VTP, 

b) Maximální zpřístupnění areálu VTP, 

c) V rámci projednávání plánované výstavby řešit návaznost zájmového území na RP 

Horní Žalov. 

Hlasování: pro:8, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Studie proveditelnosti intenzifikace ČOV Roztoky 

Pan Štifter komisi seznámil s hlavními body Studie proveditelnosti intenzifikace ČOV 

Roztoky a s probíhajícími jednáními mezi zúčastněnými subjekty – obce, VUAB a SčVK. 
 

3) Informace o odpadovém hospodářství města v roce 2016 

Pan Zeman komisi seznámil s aktuálním stavem v odpadovém hospodářství: 

 v návaznosti na nový POH Středočeského kraje město objednalo zpracování nového POH 

obce, 

 bylo zprovozněno stanoviště kontejnerů na tříděné odpady v Žalově v ul. Husova, TS 

zadaly zpracování PD pro nové stanoviště na křižovatce ul. Obránců míru – Spěšného, 

který byl schválen městským architektem, TS můžou zahájit výstavbu nového stanoviště, 

 náklady a příjmy v odpadovém hospodářství za období leden až září 2016, včetně platby 

poplatku fyzických osob za poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

 přehled sebraných odpadů ve sběrném dvoře za období leden až září 2016 – množství 

jednotlivých komodit odpadů odevzdaných do SD  

 informace o bioodpadech 

Město zajišťuje svoz biopopelnic od 1.100 nemovitostí a 16 mobilních svozů. 

V biopopelnicích bylo svezeno 348 t, mobilní svozy 81 t, ve sběrném dvoře bylo 

odevzdáno 188 t, bio z údržby veřejné zeleně 102 t. 
 

4) Různé 

a) Nepořádek na stanovištích kontejnerů na tříděné odpady – komise doporučuje zvýšený 

dozor městské policie na stanovištích 

b) Požadavek na umístění odpadkového koše u MŠ v ulici Třebízského 

 

Zapsal:  Ladislav Zeman 


