
Zápis z 1. jednání komise životního prostředí ze dne 18.01. 2021 

Přítomni: Štifter, Bartizalová, Dědič, Frydrych, Kousal, Vápeník, Votava 

Omluveni: Pařízek 

Host: Ing. Milan Štochel 

Neomluven:  

Tajemník KŽP: Flener 

 

Zahájení jednání: 18:05 

Konec jednání: 20:10 

 

Usnášení schopná ANO 

 

 

 

1. Informace z OŽP 

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

byla prováděna v rámci programu Sázíme budoucnost.  

• Dále komise byla seznámena s projektem výsadby relaxačního sadu v oblasti 

Solník. Projekt byl realizován na základě, ,,Dobrého nápadu“. 

2. Výsadba stromořadí na k.ú. Žalov 

• Pan Flener informoval o možnosti výsadby stromů na pozemku města Roztok. 

Jedná se o pozemek č.p. 3818/3, 3827/20, 3827/21 a 3824/1 pozemek se nachází 

v blízkosti pozemku společnosti Hypos s.r.o., směrující mezi poli směrem ke 

křižovatce u Váhy. Pozemek je bývalá cesta na Žalov a je v katastru evidována 

jako ostatní komunikace. Odbor životního prostředí by rád osázel výše uvedenou 

plochu ovocnými stromy (vysokokmeny).  

  

3. Zeleň v oblasti ul. Pod Koláčovem, návrh nové vyhlášky 

• Odbor životního prostředí nechal připravit vyhlášku na ochranu zeleně na k.u. 

Roztoky a Žalov. Vyhlášku zaslala členům komise a požádala je o jejich stanovisko.  

• K vyhlášce se souhlasně vyjádřila paní Ing. Bartizalová. Pouze upozornila na 

situaci kolem veřejného ohniště. Paní Bartizalová informuje KZP o snaze Cesty 

pro město o instalaci 3 kusů informačních tabulí. Informační tabule by měli, 

informovat o lokalitě a jejím významu. Jak kulturní tak ekologické.  K vyhlášce se 

také vyjádřil p. Votava, ve městě jsou také další problematické lokality (přívoz, 

Tyršovo nám. atd). Upozornil na nevhodnost mnoha zákazů, které se mohou 

časem stát kontraproduktivními. Do debaty vstoupil p. Ing Štifter, vyhláška má 

sloužit k ochraně zeleně na městských pozemcích. K debatě o ochraně zeleně 

vystoupil host komise životního prostředí pan Milan Štochel. Informoval KŽP o 

stavu zeleně v blízkosti ulice Pod Koláčovem. Ing. Štochel navrhuje provést větší 

údržbu zeleně Pod Koláčovem, tak jak proběhla pod vedením odboru životního 

prostředí v předešlém roce. Cílem zásahů by mělo být zachovat původní ráz 

krajiny a její praktické využitelnosti. Ohledně dané lokality se komise životního 

prostředí sejde na problematickém místě. 

•  P. Vápeník navrhuje zapracovat do vyhlášky vjíždění a setrvávání s 

motorovými vozidly. Dále upozornil na problematický zákaz vykonávání osobní 

potřeby. OŽP projedná připomínky s právníky. 



• Komise životního prostředí doporučuje přijmout radě města Roztok, veřejně  

závaznou vyhlášku na ochranu zeleně.(Hlasování: všichni pro) 

 

 

4. Informace o odpadech 

• Ing. Štifter informoval komisi životního prostředí o dotaci na tříděný odpad, FŽP 

přidělil městu dotaci na tyto nádoby na třídění odpadu. Město má projekt na 

dotaci na t.zv." adresný sběr".  Což Fakticky znamená rozmístění 1000 popelnic 

na papír ( 120 l) a 1 000 popelnic na plasty (240l) K projektu nedošly žádné 

připomínky Také komise ŽP s postupem souhlasí. Technické služby města Roztok 

již provádí poptávku na vyklápěcí zařízení na popelnice. Ing. Štifter informoval o 

tom, že bohužel stát nepodporuje budování nových spaloven na odpad.  

5. Nákup zavlažovacích vaků 

• Komisi životního prostředí byl předložen návrh na pořízení 1.000 litrového vaku 

na zavlažovaní. Komise životního prostředí shledala že pořizovací cena je vysoká a 

je zde riziko záměrného poškození vaku. Pro to doporučuje OŽP upustit od 

nákupu výše uvedeného vaku. 

6. VUAB, Výstavba nové průmyslové čistírny odpadních vod (dále jen PČOV) 

• Ing. Štifter, informoval o novém projektu VUAB na čištění odpadních vod VUAB  s 

využitím bioplynu pro energetické účely. Výstavba znamená z legislativního 

hlediska vznik nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Město Roztoky 

uplatnilo připomínku souhlasnou se stanoviskem K.Ú. t.j. požadavek na výstavbu 

trvale smáčeného biofiltru. 

7. Nový zákon o vodách 

• Pan Štifter informoval o dopadech nového zákona o vodách, které nabývají 

platnosti od 1. 1. 2021. Dojde k zpoplatnění balastních vod z t.zv. oddělovačů 

dešťových vod. To si vynutilo úpravu koncesní smlouvy a navýšení ceny stočného.   

 

 

8. Kontejnery 1100 I na papír 

• Ing. Štifter informoval členy KŽP o tom, že dosud nedošlo k odstranění kontejnerů 

na 1100 l. Situace kolem 1100 l na papír bude i nadále sledována a po zavedení 

třídících nádob na plast a papír bude opět vyhodnocena. 

9. Navýšení svozu bioodpadu 

• KŽP navrhuje navýšení svozu bioodpadu v měsíci březnu ve dnech 16. a 23. 

března 2021. (hlasování: všichni pro). 

 

 

 

 

 

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


