Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 15. 12. 2014
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Zahájení jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 21:15 hod
Program:
1) Organizační záležitosti
- Představení členů komise
- Komise se bude scházet jednou za měsíc, cca 14 dní po jednání RM
- Jednání se budou konat v pondělí od 18:30 hod
2) Odpadové hospodářství města v roce 2015
- Komise byla seznámena se současným stavem odpadového hospodářství (OH) –
technologie, separace, platba za odpady, výdaje a příjmy města v OH za rok 2013,
jednání se společností EKO-KOM o převzetí nádob na separované odpady
- Skupina ve složení Štifter, Pařízek, Sládek a Zeman provede analýzu stávajícího stavu,
případně návrhy změn a připraví materiál pro příští jednání komise.
3) Zeleň v ul. Jana Palacha v souvislosti rekonstrukcí komunikace
- Komise byla seznámena se situací ohledně plánované rekonstrukce ulice v úseku
Tyršovo nám – Puchmajerova, v souvislosti se stavem stávající zeleně. V chodnících
této ulice se po obou stranách nachází 58 kulovitých javorů stáří vesměs cca 60 let.
Jejich zdravotní stav není dobrý, stejně tak stav korun těchto dřevin, které jsou
dotčeny nákladní dopravou. Během rekonstrukce komunikace v plánovaném rozsahu
dojde k porušování kořenového systému stromů a v budoucnu k jejich možnému
chřadnutí. Komise se přiklání k výměně celého stromořadí s tím, že veřejnost bude se
záměrem předem dostatečně seznámena odborným článkem v měsíčníku Odraz.
Komise žádá RM o:
a) Vytvoření adresné rezervy na obnovu zeleně v rekonstruované ul. Jana Palacha ve
výši 750 tis Kč, par 3745 kap. 6121.
Hlasování: 8 pro
b) Souhlas se zpracováním projektové dokumentace na obnovu zeleně v návaznosti
na plánovanou rekonstrukci ul. Jana Palacha
Hlasování: 8 pro
4) Různé
a) Studie proveditelnosti zřízení městské (komunitní) kompostárny pro zpracování
biologických odpadů
Na základě požadavku RM odbor SRMŽP zadal p. Mikyškovi zpracování výše
uvedené studie. P. Mikyška komisi seznámil s pracovní verzí studie a se stanoviskem,
že vybudování městské kompostárny nedoporučuje. Komise se s tímto názorem
ztotožňuje.

b) Dotační tituly
p. Huk informoval komisi o dotačních titulech Středočeského kraje v oblasti životního
prostředí pro rok 2015. Dotační tituly budou vypsány v březnu. Na březnovém jednání
komise p. Huk komisi seznámí s aktuálními dotačními tituly.
c) Pí Fejer Bošanská - planá hrušeň v ul. Sedláčkova
Odd. ŽP posoudí zdravotní stav stromu a bude postupovat při ošetření dle doporučení
odborníka.
d) Památné stromy
Odd. ŽP zadalo zpracování znaleckých posudků na 3 památkové stromy v katastru
města, výsledkem je navržené ošetření stromů, u 2 stromů jsou nutné bezpečnostní
vazby korun, ošetření proběhne během února, předpokládaná cena je cca 40 tis Kč.
e) Protipovodňový plán
V návaznosti na zprávu pana starosty uvedenou v Odrazu č 12/2014, která se týká
vypracování projektu protipovodňové ochrany dolní části Roztok, uvedl J. Beran
následující připomínku. Při zpracování je nutno vzít v úvahu, že protipovodňová
opatření realizovaná v Praze / Karlín, Holešovice/ budou mít vliv na průtokový režim
v níže položených lokalitách, tudíž i v Roztokách.
f) Sanace skládky za garážemi v ul. Žirovnického
OSRMŽP zadal vypracování studie proveditelnosti a hmotovou studii opěrné stěny.
g) Příští jednání komise
Termín: 26. 1. 2015
Program:
Rozpracované materiály k OH
Protipovodňová opatření

Zapsal:Ladislav Zeman

