Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 17. 9. 2012
Přítomni: Votava, Voženílková, Veselá, Štifter, Reehová, Beran
Omluveni: Mikulka
Hosté: Boloňský, Polák, Maršíková, Zeman
Zahájení jednání: 18:00 hod
Konec jednání: 20:15 hod

Program:
1. Doplnění programu

Únětický potok
2. Představení nového vedoucího OSRMŽP pana RNDr. Jána Poláka
3. Sběrný dvůr Roztoky – informace o postupu prací

Komise byla seznámena a s aktuálním stavem výstavby SD Roztoky:
a) 11.6.2012 SÚ Roztoky vydal Souhlas k zahájení zkušebního provozu – probíhá
b) 3.9.2012 město požádalo o vydání kolaudačního souhlasu, ke kolaudaci je třeba dodat
geometrický plán skutečného provedení, proti PD je změna ve vjezdu do SD z Lidické ul.
c) KÚ SK vydal rozhodnutí souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem
zařízení, právní moc nabylo 8.8.2012.

Ke dni 30.9.2012 město uzavřelo dohodu o ukončení nájemního vztahu se společností POHL
na pronájem pozemku pod starým sběrným dvorem, k tomuto datu se musí starý SD vyklidit.
4. Dotace KÚ SK na práce ve veřejné zeleni
Komise bere na vědomí informace p. Votavy a pí Maršíkové o přidělené dotaci
5. Informace k výstavbě VTP 2
Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, byla provedena skrývka kulturních vrstev
zeminy a probíhá archeologický průzkum, investor vyřizuje vyjádření DOS pro stavební
povolení.
Komise doporučuje, aby oddělení ŽP ve svém vyjádření požadovalo využití jímaných srážkových
vod pro umělou závlahu zeleně, dále komise doporučuje aby městská policie kontrolovala při
výstavbě čistotu komunikace.
6. Skály v serpentině
Byly poptány dvě firmy na geologický průzkum v oblasti skály, kde jsou sítě.
Komise doporučuje záměr provedení průzkumu pro celou lokalitu serpentiny a prověření
možnosti spolufinancování se Středočeským krajem, popř. s SÚS SK.
7. Stavební práce na Školním náměstí
Komise doporučuje, aby stavební dozor věnoval zvýšenou pozornost výstavbě ve městě i za cenu
zvýšených nákladů.
8. Stavební činnost v Roztokách
Komise požaduje právo vyjadřovat se k PD zasahující do zeleně ve městě a vyjadřovat se i
k estetickému vzhledu města.
9. Regulační plán – Nádražní ulice
Město zadá zpracování regulačního plánu pro danou lokalitu. Předseda komise vyzývá členy
komise, aby připravovali návrhy a podněty k regulativům tohoto území.
10. Územní plán města
P. Boloňský, člen komise pro nový ÚP, vyzývá komisi k předložení připomínek k ÚP z hlediska
ŽP. Předseda komise vyzývá členy komise, aby připravovali návrhy a podněty k ÚP z hlediska
ŽP.
11. Ul. K Zastávce
Podemleté koryto příkopu a krajnice cca 100 m pod trafikou, hrozí sesuv komunikace. Podobná
situace je i u železničního viaduktu při výjezdu z ul. Potoky na komunikaci podél Vltavy.
12. Komunikace podél lesa k bývalým závorám

Komunikace postupně zarůstá, komise doporučuje, aby oddělení ŽP vyzvalo majitele sousedních
nemovitostí k úklidu.
13. Únětický potok
Dno potoka je značně zanesené a neudržované, komise doporučuje vyzvat správce toku k nutné
údržbě. Stromy kolem komunikace, která slouží jako přístupová komunikace pro nemocnici
v době záplav, v přírodní rezervaci jsou neudržované a ohrožují bezpečnost turistů. Chodníky
kolem koryta potoka jsou v některých úsecích vymleté.
14. Městská policie
Komise doporučuje, aby městská policie zvýšila dohled na dětská hřiště a kontejnerová stání.
Návrh usnesení:
RM ukládá OSRMŽP, aby se doporučeními KŽP podrobně zabýval a učinil příslušná opatření a
dále ukládá veliteli MP Roztoky, aby městskou policii pověřil zvýšeným dohledem na dětská
hřiště a kontejnerová stání ve městě.

Zapsal:

Ladislav Zeman

v.r.

