Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 20. 2. 2013
Přítomni: Votava, Veselá, Beran, Plašil, Mikulka
Omluveni: Reehová, Štifter
Hosté: Boloňský, Polák, Maršíková, Reváková, Zeman
Zahájení jednání: 17:30 hod
Konec jednání: 19:15 hod
Program:
1. Doplnění programu:
Dotace KÚSK - Informace o dotační akci Výsadba a obnova veřejné zeleně v intravilánu města
Roztoky:
Komise bere na vědomí informace p. Votavy a pí Maršíkové o přidělené dotaci a jejím
závěrečném vyúčtování, včetně celkové závěrečné zprávy o průběhu prací, její kontrole
a problémech s výsadbou a údržbou jednotlivých dřevin.
2.

Zajištění skalní stěny v serpentýně:
Předložený návrh na zajištění skalní stěny v ul. Nádražní od Hlavní báňské záchranné stanice
Motol dle názoru komise neřeší problematiku komplexně.
OSRMŽP již disponuje geologickým průzkumem skalního masivu v lokalitě Nám. 5. května z let
2002 – 2004. V případě, že je analýza stavu vyhovující mohla by sloužit jako podklad pro
geotechniky, při návrhu zvolení technologie zabezpečení a údržby masivu v prostorách serpentiny
a přilehlého okolí. Je třeba oslovit subjekty působící v této oblasti, aby navrhly optimální
technické řešení a finanční analýzu jako podklad pro výběrové řízení. Fakulta geotechniky ČVUT
Praha (kontakt na RNDr. Schröfel. 723 658 454, e-mail: schrofel@fsv.cvut.cz).
Kontakt na ředitele společnosti STRIX Chomutov: Dušan Dufka. 602 473 239, e-mail:
dufka@strixchomutov.cz

3.

Vytváření klidových zón ve městě:
Jedná se o osazení jednoduchých herních prvků nevyžadujících z hlediska bezpečnosti
vybudování dopadových ploch na již stávajících a udržovaných plochách zeleně ve městě.
Jedná se o tyto lokality:
1) Tyršovo náměstí:
2) Školní náměstí:
3) Procházkovo náměstí
4) Masarykova ulice (prostor mezi čp. 725 a 726)
5) Pod Koláčovem

DH Obránců míru a DH Tiché údolí:
V rámci zkvalitnění využití volného času pro děti a mládež na stávajících dětských hřištích bude dále
rozšířeno DH v ulici Obránců míru, a to o lanovou dráhu a další herní prvek, včetně nového oplocení.
DH v Tichém údolí bude nově využíváno pro hru „petanque“, budou zde osazeny 2 ks nových laviček
a odpadkový koš. Tomuto bude předcházet z bezpečnostních důvodů revize a následná redukce
náletových dřevin. Komise doporučuje vybudovat vnitřní oplocení na hranici sousedních pozemků a
opravit stávající zeď z ulice Tiché údolí.
Obě tyto lokality bude nutné geometricky vytyčit, aby byly jasné hranice pozemků ve vlastnictví
města.
4.

Biokoridor – rozšíření
Komise ŽP byla seznámena se situací ohledně vlastnictví pozemků (oba v k.ú. Roztoky u Prahy)
navazujících na stávající biokoridor – Na Dubečnici. Pozemek č. 2419/9 je vlastnictví Státního
pozemkového úřadu a pozemek 2421/1 je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Komise doporučuje radě města zahájit kroky vedoucí k převodu pozemků na město,
tak aby bylo možno dokončit výsadbu biokoridoru a propojení se stávající zástavbou.

5.

Různé
a) Vyčištění přerůstající zeleně do plochy bývalé příjezdové cesty na Prahu v úseku
od Riegerovy ul. k bývalému železničnímu přejezdu. Předseda komise projedná tuto
záležitost se správcem přilehlých pozemků p. Růžičkou.
b) Zajištění průjezdu Tichým údolím do Únětic, odstraněním přerůstající zeleně z profilu
komunikace. Důvodem je dostupnost pro integrovaný záchranný systém.
c) Situace stromů s dutinami, stromy budou z bezpečnostních důvodů průběžně monitorovány ul.
Lidická - lípa, ul. Levohradecká – lípa
d) Komise doporučuje uklizení pravé strany ul. Levohradecká od restaurace Na Růžku
po autobusovou zastávku.
e) Návrh na změnu otevírací doby SD v zimním období z 1x na 2x měsíčně od podzimu roku
2013.
f) Komise byla informována o stavu zpracování regulačního plánu v Nádražní ul.

Zapsal:

Ladislav Zeman

v.r.

