Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 20. 4. 2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Huk, Beran, Hošková, Humplová, Mikyška, Reehová, Štifter, Votava

Zahájení jednání: 18:30 hod
Konec jednání: 20:10 hod
Program:
1) Protipovodňová opatření
 Únětický potok
V úseku od č.p. 1724 po č.p. 166 jsou v potoce spadané části stromů, které je nutné odstranit.
Komise doporučuje městu vyvolat jednání s Povodím Vltava z důvodu vyčištění koryta
potoka.
 Žalovský potok:
Pan Huk seznámil komisi, že OSRMŽP požádá zastupitelstvo města o uvolnění financí na
dokončení prací na Žalovském potoce.
 Panenská II
Dle platného RP jsou v lokalitě navrženy 3 poldry. Jeden z nich je realizován a v rámci změny
č. 1 RP má být prověřena koncepce odvodnění lokality včetně posouzení potřeby realizace
dalších poldrů. Pan Mikyška upozornil, že v potoce je velký strom, ze kterého visí větve, které
mohou spadnout a přehradit koryto toku.
2) Rekonstrukce ul. Jana Palacha
Komise je seznámena se stavem prací v ulici. Pan Huk komisi seznámil s informací, že město
požádalo dotaci na projekt „Uliční stromořadí v Roztokách – Obnova aleje Jana Palacha; úsek
ul. Nerudova – ul. Puchmajerova“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů
projektu ve výši 1,4 mil. Kč (68 stromů, 8 laviček a 8 odpadkových košů).
3) ČOV
Pan Štifter komisi seznámil s probíhajícími jednáními se zúčastněnými obcemi, SčVK a
VÚAB. Odbornou firmou bude zpracována studie na:
a) prověření skutečného zatížení odpadních vod z jednotlivých obcí a VÚAB, dle jednotné
metodiky zpracované SčVK nebo VRV,
b) výběr vhodného technického řešení (rekonstrukce ČOV, stavba ČOV v Žalově, Stavba
ČOV ve Statenicích a doplňková opatření v Roztokách), možný výběr technologie,
c) návrh financování intenzifikačních opatření i provozu nových zařízení.
Vstupní investici by měly hradit developerské firmy.
4) Různé
a) Strategický plán města
Město pořizuje nový strategický plán města, za tímto účelem byla vytvořena pracovní
skupina. Strategický plán by měl být využit i při tvorbě nového územního plánu. Komise ŽP
bude zpracovávat problémový okruh týkající se životního prostředí.

b) Vily v Tichém údolí
Pan Huk seznámil komisi se záměrem RM na využití vil č.p. 110 a 125, které by měly zůstat
v majetku města. ZM 27. 5. 2015 rozhodne o dalším využití vily č.p. 125.

Zapsal:Ladislav Zeman

