Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 16. 3. 2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Zahájení jednání: 18:30 hod
Konec jednání: 20:30 hod
Program:
1) Protipovodňová opatření
Žalovský potok:
Komise byla seznámena se současným stavem potoka a komunikace v ulici Potoky. SčVAK
odmítl z bezpečnostních důvodů vyvážení odpadních vod z RD v ulici velkou cisternou a na
tuto službu si bude najímat po dobu havarijního stavu menší vozidlo. Vícenáklady na
vyvážení odpadních vod jsou cca 3.930 Kč za měsíc. Z důvodu havarijního stavu bude
město pokračovat v započatých pracích, postupovat se bude po etapách. Finance budou
čerpány z kapitoly oprava komunikací. Město vyvolá jednání s ředitelem Povodí Vltava o
možném spolufinancování opravy.
2) Rekonstrukce ul. Jana Palacha
Komise je seznámena se stavem prací v ulici.
Komise kladně hodnotí články v měsíčníku Odraz, které zdůvodňovaly potřebu kácení
dřevin v ulici. Komise se seznámila s projektem na ozelenění, který byl zpracován firmou
Jena. OŽP bude ještě vybírat vhodný mobiliář.
3) Dotační tituly
Pan Huk komisi seznámil s dotačními tituly vyhlášenými Středočeským krajem. Spoluúčast
žadatele je zpravidla 5 %, termín pro podání žádostí je do 16. dubna 2015. Pro město je
významný Fond zemědělství a životního prostředí Středočeského kraje. Finančně je zajištěn
částkou 40 mil. korun na celý kraj.
Město by do něj mohlo podat žádost například o:
 ozelenění ulice Jana Palacha včetně mobiliáře (OSRMŽP má projekt zpracovaný
firmou JENA v celkové hodnotě cca 1,3 mil, korun bez mobiliáře)
 sanaci černé skládky pod ulicí Třebízského (nemáme však ani studii, natož projekt)
 revitalizaci či spíše protipovodňové zajištění Žalovského potoka (vzhledem
k naléhavosti akce i připravenosti dalších kroků však není možné čekat na dotaci a
zpětně by to proplatit nešlo)
Dotační tituly z EU budou vypisovány v druhé polovině roku.
4) Různé
a) OZV č. 1/2015
V souvislosti se změnami zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je OZV města Roztoky č.
2/2010 v rozporu s tímto zákonem. Ministerstva Vnitra ČR zaslalo obcím metodický
materiál – vzor obecně závazné vyhlášky obce. Na základě tohoto vzoru OSRMŽP
zpracoval nové znění OZV č. 1/2015 města Roztoky „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

stavebním odpadem na území města Roztoky“, která je v souladu s výše uvedeným
zákonem.
Text původní vyhlášky byl v nové OZV dle vzoru zjednodušen a doplněn o návrh na
zpoplatnění stavebního odpadu pro všechny občany města a to částkou 150 Kč/tunu odpadu
(1 m3 stavebního odpadu je cca 1,5 t). Text návrhu nové OZV byl projednán 11. 3. 2015 RM
(URM č. 51-3/15) a doporučen ke schválení ZM.
Komise se seznámila se zněním OZV č. 1/2015 a se všemi námitkami. Po rozpravě dal
předseda komise hlasovat o OZV ve znění schváleném RM.
Hlasování:
pro: Pařízek, Beran, Hošková, Humplová, Reehová, Štifter (6)
zdržel se:
0
proti: 0
„Komise jednomyslně podporuje schválení OZV č. 1/2015 ve znění schváleném RM.“
b) VTP 3 - Trigema
Investor přistoupil na většinu podmínek města.
c) Obytný soubor v Nádražní ul. - Pohl
Byla přepracována PD – odbočovací pruh, vjezd.
d) Údržba veřejné zeleně v době hnízdění ptactva
Pí Hošková žádá o respektování hnízdění ptactva při údržbě zeleně. Oddělení ŽP uvádí, že s
většími zásahy na zeleni končí 31. března.
e) Příští jednání komise
Termín: pondělí 20. 4. 2015 v 18:30 hod
Program:
1. Kontrola plnění usnesení/úkolů z předchozího jednání komise
2. Protipovodňová opatření – pokračování
3. Rekonstrukce ul. Jana Palacha
4. ČOV
5. Údržba zeleně
6. Různé

Zapsal:Ladislav Zeman

