Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 11. 4. 2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Huk, Beran, Reehová, Štifter, Votava
Hošková, Mikyška
Reváková

Zahájení jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 19:56 hod
Program:
1) Nové stanoviště kontejnerů na separované odpady
Komise na základě UZM č. 61-3/16 zhodnotila čtyři navržené alternativní varianty umístění
nového stanoviště na separované odpady za původně navržené umístění ve středovém pásu u
přechodu pro chodce na křižovatce ulic V Solníkách a Spěšného.
Z navrhovaných variant komise doporučuje umístit nové stanoviště kontejnerů u garáží při
křižovatce ulic Spěšného a Obránců míru. Na stanoviště se umístí 5 kontejnerů pro všechny
sbírané komodity odpadů a sníží se neustálé přeplňování kontejnerů na stanovišti v ul.
Obránců míru. – u paneláků. Pro vybudování nového stanoviště jsou nutné terénní úpravy,
odvoz odtěženého materiálu na skládku a vybudování zpevněné plochy. Náklady na
vybudování nového stanoviště jsou technickými službami odhadovány na cca 50 tisíc Kč.
Komise doporučuje RM schválit nově navržené stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad
v lokalitě „Garáže – ul. Spěšného“, včetně z toho vyplývající změny v Obecně závazné
vyhlášce příloh 1 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů v územním obvodu města Roztoky č. 1/2015 od 30. 04. 2016 a 2 s tím,
že nově navrhované řešení si vyžádá náklady ve výši cca 50 000,- Kč. Pro financování akce je
třeba připravit rozpočtové opatření.
2) Žalovský potok
Komise byla seznámena s projednáním havarijního stavu Žalovského potoka v RM. RM na
svém jednání dne 30. 3. 2016 přijala URM č. 137-5/16 ve znění:
„RM konstatuje, že stav dolní části Žalovského potoka je havarijní a životy ohrožující.
RM ukládá vedení města požádat SÚ Roztoky o nařízení zabezpečujících prací vlastníkem
pozemku parc. č. 2460/1 v k.ú. Žalov (České dráhy, a.s.).“
SÚ byl vedením města požádán o nařízení zabezpečujících prací. Dne 13. 4. 216 proběhne
jednání s vlastníkem pozemku.
3) ČOV – studie VRV
Pan Štifter seznámil komisi s aktuálním stavem zpracování studie proveditelnosti
intenzifikace ČOV Roztoky společností VRV a s probíhajícími jednáními s obcemi
využívajícími ČOV Roztoky.
4) Různé
a) Využití městského pozemku s p.č. 2567 v k.ú. Roztoky u Prahy
Pan Beran zjistil, že zahrádkářská organizace, jíž je členem, nemá o pozemek zájem a ani
evidovaní žadatelé o pronájem zahrádky si nechtějí založit novou organizaci.

b) EKOSPOL
Komise byla informována o rozhodnutí soudu ve věci stavební uzávěry na Dubečnici. Město
musí do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí vydat regulační plán dané oblasti nebo
zrušit stavební uzávěru. Smlouva se zpracovatelem RP byla uzavřena.
c) Regulační plán Panenská II
Na webových stránkách města je zveřejněn návrh změny č. 1 regulačního plánu Panenská II
pro projednání s dotčenými orgány, ke kterému je možné podat oficiální připomínky do pátku
22. 4. 2016.
d) Křídlatka
Pí Reváková informovala komisi s výskytem křídlatky v katastru obce a s přijatými
opatřeními ohledně její likvidace.
e) Péče o zeleň
Komise byla seznámena se stavem a s plánem ošetřování městské zeleně, zejména na Tyršově
nám., Školním nám. a v Solníkách. Komise byla informována, že se zpracovává aktualizace
pasportu zeleně, dle kterého bude prováděna péče o dřeviny.
f) Zablokovaná Lidická ul.
V pátek 8. 4. 2016 byla kamionem cca 1 hod. zablokována Lidická ul. u č.p.1348 při
naskladňování nově otevřené prodejny se zahradní technikou. Kamion byl zaparkován
v nebezpečném místě těsně před zatáčkou. Členové komise předpokládají, že šlo o
mimořádnou situaci po zahájení provozu prodejny. Opakování podobných situací na takto
frekventovaném místě je nežádoucí jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak zejména z
hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Upozorňujeme na podobné situace na
hlavním průtahu městem orgány MěÚ, hlavně městskou policii.

Zapsal: Ladislav Zeman

