Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 9. 11. 2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Huk, Beran, Fejer Bošanská, Hošková, Humplová, Štifter, Votava
Mikyška, Reehová
Maršíková, Reváková, Záhorská

Zahájení jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 19:55 hod
Program:
1) Vědeckotechnický park Žalov – EIA
Z hlediska EIA komise nemá vážné připomínky, v rámci zamýšlené akce je nutné řešit
problémy se zásobováním pitnou vodou, kanalizací a odvodněním oblasti. Jako problémová
se komisi jeví i dopravní situace křižovatky ulic Přemyslovská a Přílepská, která je již dnes
dle komise přetížená a po osídlení VTP bude zatěžována zejména rodinnými příslušníky
zaměstnanců sídlících v bytech v areálu VTP.
2) Rekonstrukce ulice Jana Palacha – informace o obnově zeleně
Komise byla seznámena s probíhající výsadbou zeleně v ulici. Členové komise se shodli
v tom, že je třeba vysvětlovat občanům smysl výsadby i důvody, proč se v některých částech
nerealizovala výsadba stromů.
3) Žalovský potok
Pan Huk komisi seznámil se současným stavem prací. Probíhá oprava břehu potoka od č.p.
1454 (pan Zahrádka). V rozpočtu města pro rok 2016 by měla být na opravu potoka částka
umožňující dokončení prací na zpevnění vozovky při potoce. Rekonstrukce dolní části potoka
(za lávkou) závisí na výsledcích vyjednávání s Povodím Vltavy a SŽDC.
4) Úprava prostor na Levém Hradci – studie
Komise byla seznámena s předloženou studií, ke které nemá vážnější připomínky. Komise
doporučuje osadit hřbitovní zeď osvětlením, které by bylo napojeno na lampy VO na
hřbitově. Dále doporučuje, aby případné oddělení pozemku od soukromých pozemků bylo
provedeno suchou kamennou zídkou.
5) Různé
a) Změna stanoviště tříděného odpadu
Na základě žádostí občanů došlo k přemístění stanoviště kontejnerů na tříděné odpady „U
trafiky Žalov“ k dětskému hřišti. Zídka za kontejnery byla osázena zelení. Členové mají za
úkol do příštího jednání vytipovat stanoviště na tříděný odpad, kde by se mohla udělat
dřevěná ohrádka.
b) Žádost o dotaci
Město požádá o přidělení dotace na vybudování stanoviště podzemních kontejnerů na tříděné
odpady v ulici Felklova v rámci 5. výzvy OPŽP.

Zapsal: Ladislav Zeman

