
Zápis z jednání komise životního prostředí 
ze dne 13. 11. 2017 

 

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

Omluveni:  Mikyška 

Hosté:   Burgetová, Zděblo 
 

Zahájení jednání: 18:05 hod 

Konec jednání:     19:40 hod 
 

Program:  

 

1) Představení nové vedoucí OŽP  

Od 1. 11. 2017 je novou vedoucí OŽP Ing. Markéta Burgetová. 
 

2) Projekt Revitalizace cenných přírodních lokalit v k.ú. Roztoky, Žalov a Únětice 

Komise byla seznámena se současnou a plánovanou činností spolku Jestřábník, zastoupeným 

panem Tomášem Zděblem, na obnově původních vřesovišť v katastrech obce.  
 

3) Informace z odpadového hospodářství 

Pan Zeman komisi seznámil s aktualitami v odpadovém hospodářství 

 RM schválila POH města Roztoky, který je zpracován na období 10 let, tj. do 

31.12.2026. 

 EKO-KOM na základě URM č. 227-10/17 aktualizoval v červnu 2017 studii „Projekt 

obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné komunální odpady včetně obalové 

složky ve městě Roztoky v letech 2015-2019“, která byla schválena RM. 

 Zvýšení ceny za odvoz a odstranění 1 t KO z důvodu valorizace z 1.845, – Kč na 

1.940, – Kč bez DPH od ledna 2018. 

 Čerpání rozpočtu k září 2017 v paragrafech 3721 a 3722 
 

4) Žádost SVJ v domě č.p. 1516 a 1517 o rozšíření parkovací plochy 

SVJ žádá o rozšíření stávající parkovací plochy v ulici Obránců míru proti č.p. 1516 a 1517. 

Komise uvádí, že obyvatelé výše uvedených domů, mohou využívat podélná parkoviště 

v ulici Masarykova za křižovatkou s ul. Obránců míru směrem k Solníkám. Tato parkoviště 

jsou trvale neobsazená. Komise doporučuje situaci dlouhodobě monitorovat a dále doporučuje 

projednání žádosti i v komisi stavební.  
 

5) Havarijní stav pravobřežní opěrné zdi Žalovského potoka  

Komise opětovně apeluje na řešení havarijní a život ohrožující stav pravobřežní opěrné zdi 

Žalovského potoka pod č.p. 1414. Město koupilo pozemek s parc.č. 2460/1 v k.ú. Roztoky u 

Prahy, na kterém opěrná zeď leží a to právě z důvodu možnosti zahájení sanačních prací. 

Komise doporučuje opravit v roce 2018 pravobřežní opěrnou zeď pod č.p. 1414. Komise dále 

doporučuje prostor okamžitě zabezpečit proti pádu procházejících osob (do konce ledna 

2018). Komise doporučuje OSRM připravit materiál pro 18. jednání RM konané dne 

6.12.2017. 
 

Návrh usnesení pro RM: 

a) RM ukládá TSM Roztoky okamžitě zabezpečit prostor pravobřežní opěrné zdi 

pod č.p. 1414 proti pádu procházejících osob. 

b) RM ukládá OSRM zajistit opravu opěrné zdi Žalovského potoka pod č.p. 1414 

v roce 2018. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: pro: 6  zdržel se: 0  proti: 0 

 



6) Různé 

 Pan Štifter seznámil komisi s výsledky ankety v měsíčníku Odraz ve věci zájmu o 

bezplatné přidělení kompostéru pro domácí kompostování. Ankety se zúčastnilo 109 

respondentů, z toho 108 má zájem o kompostér. Pan Štifter byl komisí pověřen zjistit 

možnosti získání dotace na nákup kompostérů a zařazení adekvátních finančních 

prostředků do rozpočtu města na rok 2018. 

 Pan Votava: 

a) seznámil komisi s úspěšným monitorováním kontejnerových stání na odpady 

kamerovým systémem v obci Velké Přílepy a doporučuje kontaktovat Obecní 

policii Velkých Přílep a zjistit podrobnější informace ohledně možnosti tento 

systém instalovat. 

b) informoval komisi o plánované údržbě zeleně ve městě – kácení, prořez, úprava 

korun, výsadba nové zeleně 

c) ochrana stromů při pokládání sítí a výkopových pracích – komise doporučuje 

spolupráci odborů SRM a ŽP, tak aby se v maximálně možné míře ochránila u 

těchto prací i veřejná zeleň (společné plánování tras výkopů).  

ZM přijalo na jednání dne 25. 10. 2017 UZM č. 204-9/17 ve znění: „ZM ukládá 

MÚ v maximální míře řešit položení nových sítí protlakem pod komunikacemi.“ 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ladislav Zeman 


