
Zápis z jednání komise životního prostředí 

ze dne 23. 3. 2011 

 

Přítomni: Votava, Plašil, Štifter, Mikulka, Reehová, Beran 

Omluveni: Voţenílková 

Hosté: Mgr. Boloňský, Zeman 

 

Zahájení jednání: 18:
00

 hod 

Konec jednání:     20:
00

 hod 

 

 

Program: Dostavba  

1. Dostavba ZŠ v Roztokách – informace k PD  

 Komise byla seznámena s reakcí architekta stavby na vyjádření odborů SRM a ŢP č.j. 55 + 

50/2011/ŢP/SRM ze dne 1.2.2011 a s částečně upravenou PD stavba z března 2011. 
 

 Závlaha – komise nesouhlasí s argumentem ředitelky ZŠ, ţe závlaha trávníku je pro školu 

přepych. Trávníkové plochy budou značně zatěţované a závlahový systém významně přispěje k 

celkové kvalitě těchto ploch a ke sníţení prašnosti v areálu. 
 

 Nástupní plocha s tartanovým povrchem – komise povaţuje nadále toto řešení za nevhodné. 

Nástupní plocha ke škole můţe být klidně zpevněna, ale materiál by měl respektovat propojení s 

přilehlým parkem.  
 

 Připomínka komise k pěší komunikaci byla špatně pochopena. Komise souhlasí s nutností pěší 

komunikace, ale nesouhlasí s navrhovaným trasováním. Ţáci školy, pokud komunikaci pouţijí, si 

vyšlapou přímou trasu a i pro ostatní uţivatele, zvláště méně mobilní, se jeví jako nejlepší řešení 

cesta nejkratší, tedy přímá. 
 

 Studna – MÚ Černošice bylo zahájeno řízení o povolení ke zrušení kopané studny na pozemku 

s p.č. 1300 v k.ú. Roztoky u Prahy na základě ţádosti města Roztoky zastoupeného na základě 

plné moci Alenou Píšovou. Komise doporučuje zpětvzetí ţádosti. V případě, ţe se předkládaný 

projekt nepouţije a studna by případně nezasahovala do základů přístavby je zbytečné ji rušit. 
 

2. Sběrný dvůr Roztoky – informace o postupu prací 

 Komise bere na vědomí aktuální stav výstavby SD Roztoky. 
 

3. Skládka Holý vrch 

Komise doporučuje RM označení skládky čtyřmi tabulemi s textem „Zákaz vstupu na těleso 

skládky“ a ţádá RM o uvolnění finančních prostředků na oplocení tělesa skládky. Komise 

doporučuje OŢP zjistit u znalce posuzujícího stav skládky moţnost osázení tělesa skládky 

křovinným porostem. Předseda komise p. Votava podal informaci o omezených moţnostech 

městské policie na kontrolu vozidel v prostoru skládky.  
 

4. Stavba rodinného domu na pozemku s p.č. 2419/101 v k.ú. Roztoky u Prahy 

Pozemek pro stavbu RD nebyl k dnešnímu dni oddělen z pozemku s p.č. 2419/1 v k.ú. Roztoky u 

Prahy a tudíţ je ţádost bezpředmětná a komise se jí nebude zabývat. 

 

5. Různé 

 Školní nám. – prašnost, kácení 

Komise doporučuje, aby město řešilo prašnost komunikace na Školním nám. Členové komise byli 

seznámeni s nutností pokácet jednu vzrostlou lípu na Školním nám. Strom je z poloviny suchý a 

napadený dřevokaznou houbou. Ve vhodném období bude na toto místo vysazen strom nový. 
 

 Znečištěná komunikace u Tesca 



Komise doporučuje, aby město řešilo znečišťování komunikace vozidly vyjíţdějícími ze stavby 

„Na Dubečnici“ – SÚ, MP, OSRM.  

 

Návrh usnesení: 

 RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na oplocení skládky Holý vrch a umístění čtyř 

zákazových tabulí. 

 RM ukládá OSRM řešit prašnost komunikace na Školním nám. 

 RM ukládá SÚ, MP a OSRM řešit znečišťování komunikace vozidly vyjíţdějícími ze stavby „Na 

Dubečnici“ 

 

 

 
Zapsal:    Ladislav Zeman    v.r. 


