
Zápis z 2. jednání komise životního prostředí ze dne 14.06. 2021 

Přítomni: Ing. Martin Štifter, Ing. Iva Bartizalová, Lukáš Kousal, Tomáš Pařízek, Josef Votava 

Omluveni: Bc. Lukáš Vápeník, Pavel Frydrych 

Host:  

Neomluven: Daniel Dědič, Matěj Ivan. 

Tajemník KŽP: Ing. Pavel Flener 

 

Zahájení jednání: 18:15 

Konec jednání: 20:00 

 

Usnášení schopná ANO 

 

 

 

1. Informace z OŽP 

• Pan Flener informoval KŽP o výsadbě stromů na k.ú. Roztoky, výsadba stromů 

byla prováděna v rámci programu Sázíme budoucnost. Projekt byl dokončen a 

bylo zažádáno o proplacení projektu.  

• Odbor životního prostředí plánuje novou výsadbu stromořadí na k.ú. Žalov na 

pozemku města č.p. 3818/1, 3824/1, 3818/3, 3827/20.  

• Odbor životního prostředí informoval KŽP o realizaci nového parku v ul. 

Dobrovolného 

 

2. Intenzifikace sběru odpadů Roztoky 

• Pan Ing. Štifter informoval KŽP o výběrovém řízení k  projektu Intenzifikace sběru 

odpadu Roztoky. Na nákup nádob na třídění odpadů. Vítězem veřejné zakázky se 

stala společnost Komunální technika s.r.o. Bude pořízeno 1000 ks 120l nádob na 

papír a 1000 ks 240l  nádob na plasty.  Nádoby budou distribuovány ve spolupráci 

s TS podobně, jako nádoby na bioodpad, tak, aby byly vytvořeny logické svozové 

trasy. Přednostně budou nádobami vybaveny rodinné domy na okraji města, kde 

je nedostatek sběrných míst na tříděný odpad. Dále Ing. Štifter informoval KŽP o 

přípravě TS na pořízení svozové techniky (koupě univerzálního podvozku Iveco a 

stlačovací nástavby na svoz odpadových nádob). Informoval i o nabídce fy. Inisoft 

na software pro optimalizaci svozu odpadů.  Pan Pařízek kvituje možnost třídění 

odpadu za pomocí projektu Intenzifikace sběru odpadu. Pan Votava upozornil na 

důležitost informovat občany o možnosti třídit plast a papír.  

  

3. Výroční zpráva SČVK 

• Ing. Štifter informoval o výroční zprávě SČVK. Zpráva obsahuje přehledy činnosti, 

investice a kalkulace. Byla poskytnuta k vyjádření smluvnímu partneru města 

VRV. Je obsáhlá a je možné ji prostudovat u tajemníka úřadu města Roztoky. 

 

4. Monitoring ovzduší 

• Pan Flener informoval o nabídce společnosti Agdata city s.r.o na monitoring 

ovzduší a počasí ve městě Roztoky. Služba od společnosti Agdata city nabízí 

dlouhodobý monitoring kvality ovzduší především prachové částice, oxid dusičitý, 

oxid siřičitý, přízemní ozon, oxid uhelnatý a online meteorologickou stanici. 



Proběhla poměrně velká diskuze mezi členy KŽP na téma prašnost v ulicích 

města. Především prašnost v oblasti výstavby nové školy na Žalově. Komise 

životního prostředí doporučuje radě města instalaci měřícího zařízení na 

znečištění vzduchu.  

 

5. Kanalizace Olbrachtova ulice 

• Pan Kousal informoval, že poměrně často dochází v ulici Olbrachtova k vylévání 

kanalizace do sklepů. Jedná se především o dešťovou vodu. Dešťová voda by 

neměla být pouštěna do kanalizace. V této ulici jde i o právní problém, kterým se 

město zabývalo v minulosti. Kanalizační řád je nedostatečně zdokumentován, je 

na soukromých pozemcích a nepatří městu. Problematikou se město bude opět 

zabývat ve spolupráci s provozovatelem V a K a právníky. 

 

6. Různé 

• Ing. Štifter informoval komisi o změně v záměrech městské části Suchdol, která 

vzhledem k pozastavení rekonstrukce ČOV Roztoky, uvažuje o napojení na ÚČOV 

Praha. V tomto smyslu probíhají jednání a připravuje se změna memoranda o 

spolupráci mezi M.Č. Suchdol a městem Roztoky.  

• V diskusi k odpadovému hospodářství Roztok, navrhnul p. Kousal, aby do nového 

projektu adresného sběru odpadu, byla zahrnuta i služba pro živnostníky, kteří v 

současnosti často využívají jiných firem. P. Votava zdůraznil nutnost informovat 

občany o tom, že jde v adresném třídění odpadu o pilotní projekt a odpadové 

hospodářství města se bude dále rozvíjet tímto směrem. 

• Paní Bartizalová vznesla dotaz ohledně výroby a instalace informativních cedulí 

v oblasti Řivnáče. Pan Flener komisi ŽP informoval, že se v současnosti doplňují 

historické údaje v městském muzeu Roztoky, poté jde ke čtení p.Tomáši 

Novotnému a následně do konce srpna by měly být dvě informativní cedule 

vyrobeny a instalovány – obě ve stávajících lokalitách (pod Řivnáčem naproti p. 

Laštovkovi a na skalkách na Řivnáči). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Flener                                           Ověřil: Ing. Martin Štifter 


