Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 20. 3. 2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Zahájení jednání: 18:03 hod
Konec jednání: 20:35 hod
Program:
1) Studie Revitalizace Tyršovo náměstí
Komise se seznámila se studií Revitalizace Tyršovo náměstí a nemá ke studii připomínky,
pouze doporučuje prověřit vedení inženýrských sítí a sladit s vedením cest.
2) Studie Revitalizace parku Tiché údolí
Komise bere na vědomí předloženou studii, včetně informace, že kácet se bude v první etapě
pouze 6 nebezpečných stromů před zahájením hnízdění ptactva. Komise doporučuje při další
fázi projektování vzít v úvahu vodohospodářské poměry v lokalitě (odtok vody podle zdi do
potoka, ponechání možnosti brodu v sousedství parku, obnova stezky splavené proudem
potoka).
3) Studie ulice Kroupka
Komise se seznámila se studií ulice Kroupka. Komise nedoporučuje umístění vodního prvku
v ulici. Komise doporučuje před zahájením prací na rekonstrukci ulice opravit nejdříve
Kostelní ulici (pěšina, schody, opatření proti padání kamenů do cesty, osvětlení na
obnovených opěrných zídkách), aby zůstala zachována průchodnost lokality po dobu
rekonstrukce Kroupky.
4) Územní plán Roztoky
Komise byla informována o průběhu pořizování nového územního plánu města.
5) Plán odpadového hospodářství
Komise se seznámila s návrhem POH včetně jeho závazné části. Komise nemá
k předloženému materiálu připomínky, doporučila pouze drobné úpravy v souvislosti s
aktuální situací v regionu a doporučuje, projednat návrh POH v radě města.
6) Různé
a) Omezení vjezdu na komunikace v dolních Roztokách. Komise doporučuje umístit
uzamykatelnou závoru na konec obytné části ulice Riegrova. Zabrání se tím zakládání
černých skládek a komunikace může být využívána pro rekreaci obyvatel. Dále
komise upozorňuje, že závora v Tichém údolí zůstává odemčena.
b) Komise doporučuje dokončit investiční akci „Stavba opěrné stěny pro ozelenění
skládky“ v Žirovnického ulici včetně odstranění navezené zeminy a opravy cesty
podél lesa.
c) Obnova – rozšíření sběrné sítě nádob na využitelné komunální odpady.
Dle Dohody o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné
sítě z října 2015 předložil EKO-KOM návrh na obnovu 11 stávajících nádob a
rozšíření sítě o 9 nových nádob. Komise nenavrhla žádné nové stanoviště a vzhledem
k opakovaným protestům obyvatel při zakládání nových kontejnerových stání,
doporučuje projednat vzniklou situaci radou města. Zřízení nového stanoviště musí být
zakotveno v OZV a schváleno RM a ZM.
Zapsal: Ladislav Zeman

