
Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí ze dne 2.12. 2019 

Přítomni: Štifter, Bartizalová, Dědič, Frydrych, Kousal 

Omluveni: Ivan, Pařízek, Vápeník, Votava 

Host: Roman Jandík 

Neomluven:  

Tajemník KŽP: Flener 

 

Zahájení jednání: 18:05 

Konec jednání: 19:45 

 

1. Informace z OŽP 

 Pan Flener představil komisi životního prostředí Bc. Martina Vávru, který je novým 

referentem na odboru životního prostředí.  

 Pan Flener informoval o instalaci nových herních prvků na DH Obránců míru a DH 

Zaorálkova. 

2. Výsadba stromů v intravilánu města 

 Jako host byl přizván na KŽP zastupitel pan Ing. Roman Jandík. Pan Jandík informoval 

KŽP o dotačním projektu Sázíme budoucnost. Pan Štifter se vyjádřil k výše 

uvedenému dotačnímu programu. Dále informoval o podmínkách na výsadbu stromů 

v intravilánu města. Komise životního prostředí doporučuje RM aby město Roztoky 

dotační titul využilo, a to především na náhradní výsadby stromů v intravilánu města 

a dále na rozšiřování zeleně na vhodných lokalitách (některé z nich již pan Flener 

vytipoval). Vzhledem k tomu, že jde o poměrně složitý projekt, který přesahuje 

možnosti odboru, doporučuje KŽP (v souladu s podmínkami dotačního titulu), aby 

RM zadala zpracování projektu externímu zpracovateli. Komise vzala na vědomí také 

návrh Ing. Jandíka na přípravu projektu veřejné výsadby zeleně a p. Flener informoval 

i o záměru posoudit možnosti rozšiřování výsadby stromů a keřů mimo intravilán 

města v rámci agrolesnických úprav.  

 Hlasování: všichni pro 

3. Vyhodnocení selektivního sběru papíru do kontejnerů  

 M. Štifter informoval komisi o podmínkách poskytované služby (cena 12.000 Kč/rok). 

Praktických zkušenostech (TS, jiné obce, Eko-kom) a vývoji cen papíru na trhu 

druhotných surovin. Zatím co doposud přinášel sběr papíru určitý minimální výnos, 

od prosince 2019 za odebrání papíru budeme platit 75kč/t. Po dotazu na FCC Regios 

se to však zatím této služby nedotkne. Členové komise konstatovali, že zavedení 

kontejnerů 1 100 l přineslo pro občany vetší pohodlí pro odkládání vytříděných 

papírových odpadů. Vedlo však k horšímu využití stávajících kontejnerů, horší kvalitě 

vytříděného papíru i horšímu využití kapacity kontejnerů. Využití těchto kontejnerů 

nevedlo ke zlepšení pořádku na sběrných místech, spíše naopak. 

 Na základě těchto skutečností nedoporučuje komise rozšiřování služby sběru papíru 

do kontejnerů 1 100l a naopak doporučuje zvážit její zrušení, zejména v kontextu 

uvažovaného projektu adresného sběru vytříděného papíru. 

 Hlasování všichni pro 

4. Vyhodnocení dotace na vývoz jímek odpadních vod 

 Komise se seznámila s podklady, které zpracoval OŽP – náklady na vyvážení jímek a 

SčVK (tabulka možnosti napojení neodkanalizovaných nemovitostí na Kanalizaci – 

délky možných přípojek). Na základě předložených údajů komise životného prostředí 



navrhuje zrušení 100% dotace na vývoz odpadních vod. A to z důvodů nerovnosti a 

z toho vyplývající demotivace některých majitelů nemovitostí k napojení se na ČOV. 

Komise navrhuje proplácet rozdíl mezi stočným a cenou za vývoz jímky odpadních 

vod. Dále komise navrhuje, aby město v investičním plánu přednostně počítalo 

s napojením těch lokalit, kde je to možné (např. ul. Bělina) 

 Hlasování: všichni pro 

5. Různé 

 Pan Kousal informoval o zvýšeném množství potkanů v ulicích Haškova a 

Olbrachtova. Pan Flener přislíbil objednání deratizace ve výše uvedeních ulicích 

firmou DDD Keicher s.r.o.  Deratizace proběhne do konce roku 2019. 

 

 

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


