
Zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 10.6.2019 

Přítomni: Štifter, Bartizalová, Frydrich, Ivan, Kousal, Vápeník, Votava 

Omluveni:  

Neomluven: Dědič, Pařízek 

Tajemník KŽP: Flener 

 

Zahájení jednání: 18:05 

Konec jednání: 20:05 

 

1. Informace z OŽP 

 Pan Flener se představil komisi životního prostředí jako nový vedoucí odboru životního 

prostředí a tajemník komise životního prostředí. 

2. Informace o černé skládce na Žalovském zemníku 

 Paní Bartizalová vznesla dotaz, jakým způsobem bude řešena černá skládka na 

Žalovském zemníku. Pan Flener informoval komisi, že byl osloven vlastník pozemku 

společnost HYPOS PLUS, spol s.r.o., který přislíbil odstranění stavebního materiálu. 

3. Pastva ovcí na Řivnáči 

 Paní Bartizalová navrhla omezení pastvy ovcí na Řivnáči z důvodu obavy, aby nedošlo 

k poškození vřesu. Dále bylo panem Vápeníkem navrženo, aby příští komise životního 

prostředí se uskutečnila přímo v lokalitě Řivnáč. KŽP se dohodla, že bude také přizván 

pan Zdeblo. 

4. Poškozování stromů na Řivnáči 

 Paní Bartizalová upozornila na poškozování stromů v lokalitě Řivnáč ze strany 

návštěvníků. Především se jedná o Waldorfskou školu Praha 7. Pan Flener přislíbil, že 

bude kontaktovat Waldorfskou školu a vyzve jí, aby nepoškozovala majetek města 

Roztok. 

5. Zpracování projektu studie na svoz odpadu a ČOV 

 Pan Štifter informoval členy komise, že došlo k předání veškerých materiálů na 

zpracování studie na svoz odpadů. 

 Dále byla komise informována o zpracování projektu ČOV. Návrh pana Štiftra je 

stávající ČOV naddimenzovat. Pan Štiftr informoval o tom, že obec Statenice bude 

stavět vlastní čističku odpadních vod. 

6. Zavalování zeleně u přeložky na Prahu 

 Pan Votava informoval o zavalování vzrostlé zeleně u přeložky na Prahu. 

 Pan Flener přislíbil kontrolu výše uvedeného místa a následně bude kontaktovat 

majitele pozemku a požadovat nápravu. 

Další termín jednání KŽP je v pondělí 05.8.2019, v případě potřeby bude komise svolána dříve. 

 

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


