Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 29. 5. 2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Huk, Beran, Hošková, Mikyška, Štifter, Votava
Fejer Bošanská, Reehová,
Reváková, Zděblo

Zahájení jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 20:20 hod
Program:
1) Informace pana Zděbla o aktivitách jeho spolku
Komise byla seznámena se současnou a plánovanou činností spolku Jestřábník, zastoupeným
panem Tomášem Zděblem, na obnově původních vřesovišť v katastrech obce. Členové
komise diskutovali o přínosu péče o krajinu i sporných aspektech spásání ploch.
2) Rozšíření sběrné sítě stanovišť nádob na separované odpady
Pan Štifter navrhuje, aby město požádalo společnost EKO-KOM o aktualizaci studie „Projekt
obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné komunální odpady včetně obalové složky ve
městě Roztoky v letech 2015-2019, návrhy na rozmístění kontejnerů byly uvedeny do souladu
se zpracovávanými regulačními plány i návrhem územního plánu s cílem optimalizovat
rozmístění jednak po stránce potřeby pro docházkové vzdálenosti, ale i po stránce logistické
(ve spolupráci s TS). Podle mínění M. Štiftera, je reálné s rozšířením pokračovat po
komunálních volbách.
Pan Zeman komisi následně seznámil s návrhy na nová stanoviště kontejnerů na separované
odpady, které byly projednány, a komise je předkládá RM k posouzení.
Jedná se o stanoviště:
a) Parkoviště v ulici Čáslavského – 5 kontejnerů
b) Parkoviště na ulici Obránců míru proti č.p. 2179– 5 kontejnerů
c) Ulice Legií – pod trafostanicí (křižovatka s ulicí Zeyerova) – 5 kontejnerů
d) Ulice V Chatách – zpevněná plocha proti křížku – 4 kontejnery (sklo dělený
kontejner)
Komise konstatuje, že na stanovištích kontejnerů na separované odpady, kolem odpadkových
košů je dlouhodobě značný nepořádek.
Komise doporučuje tato místa sledovat pomocí fotopastí, případně kamerovým systémem.
Komise doporučuje zvýšené kontroly městské policie u kontejnerových stání.
Komise doporučuje informovat podnikatelské subjekty ve městě, že kontejnery na separované
odpady jsou určeny pouze pro fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý
problém, který poškozuje vzhled města, představuje i hygienické a demoralizuje občany, žádá
komise radu města, aby uložila OSRM a TS, aby ve smyslu zpracovaného plánu odpadového
hospodářství města vyzvaly podnikatelské subjekty ve městě k uzavření smluv o zajištění
likvidace a využití živnostenského odpadu s TS. Dále pak, ve spolupráci s orgány st. správy v
oblasti ŽP, byly kontrolovány povinnosti z hlediska zákona o odpadech.
Komise doporučuje RM, aby projednala možnosti navýšení strojního i personálního vybavení
TSM Roztoky tak, aby TS mohly zvýšit frekvenci vyvážení kontejnerů na separované odpady,

odpadkových košů a další činnosti, které TS pro město zajišťují, zvláště se zřetelem na rozvoj
města, který předpokládá i zpracovávaný územní plán.
3) Domácí kompostování
Pan Štifter informoval komisi o možnosti pořídit pro občany kompostéry pro domácí
kompostování. Domácím kompostováním by se mělo snížit množství BRO odvážených
v biopopelnicích, které značně zatěžují městský rozpočet (660 tis. Kč/rok 2016). Komise
souhlasí s návrhem pana Štiftera, aby napsal článek do Odrazu s průzkumem (anketou), jaký
by byl mezi občany o domácí kompostování zájem. Předpokládá, že by bylo možno pro
pořízení kompostérů využít dotaci ze SFŽP.
4) Žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo, o umístění kontejnerů na použité
ošacení, boty a další textilní výrobky
Přestože je ve městě rozmístěno 6 kontejnerů na sběr oděvů ve správě FCC Regios, komise
souhlasí s umístěním malého kontejneru na stálém místě a s krátkodobým umístěním
mobilního velkého kontejneru družstva Diakonie Broumov, sociální družstvo. Komise své
stanovisko zdůvodňuje, že v tomto případě bude větší využití shromážděných oděvů na
charitativní činnost. Komise doporučuje projednat žádost s TS a paní farářkou Kučerovou
(Husův sbor Církve československé husitské).

Zapsal: Ladislav Zeman

