
Zápis z jednání komise životního prostředí 

ze dne 31. 1. 2011 

 

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

Omluveni:  

Hosté: Krautová, Zeman 

 

Zahájení jednání: 18:
00

 hod 

Konec jednání: 20:
15

 hod 

 

 

Program: 

1. Dostavba ZŠ v Roztokách – vyjádření k PD stavby pro sloučené územní a stavební řízení za 

účelem vydání změny rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 

 Komise postrádá podrobnější zpracování projektu zahradních a sadových úprav v oddíle E12. 

Jedná se zejména o řešení nástupní plochy (východní průčelí), zdůvodnění výběru tartanové 

plochy s výsadbami javorů a jak je řešená závlaha, ochrana kořenového systému dřevin nejen 

v nástupním prostoru před školou, ale i v celém areálu školy. 

 Komisi chybí podrobnější informace o protihlukové stěně – materiál, rozměry a přesné 

umístění stěny. 

 Komise doporučuje doplnit PD o řešení závlahy trávníku s ohledem na omezení prašnosti 

v suchém letním období na značně zatěţovaném trávníku a zváţení vyuţít k těmto účelům 

dešťovou vodu jímanou ze střech a ostatních zpevněných ploch. 

 Komise doporučuje z provozních důvodů a s ohledem na ekonomickou náročnost zváţit 

funkčnost a trasování navrhovaných pěších komunikací v areálu zahrady. 

 V PD chybí PD k venkovní sportovní ploše včetně tribuny. 

 V PD není specifikovaná plocha pro umístění nádob pro sběr komunálních odpadů – papír, 

plasty, tetrapaky a směsný komunální odpad. 

2. Sběrný dvůr Roztoky – informace o postupu prací 

 Komise byla seznámena a s aktuálním stavem výstavby SD Roztoky – poptávka dodavatele 

projektové dokumentace pro výběrové řízení 

3. Informace o svozu biopopelnic za rok 2010 

 V roce 2010 bylo v Roztokách sváţeno 670 nádob na bioodpady, 600 ks nádob získaných 

z dotace bylo rozděleno po uzavření smlouvy, 70 ks je ve vlastnictví občanů. Město platí za 

svezené tuny bioodpadu („BRKO“), v loňském roce bylo vyseparováno 225 t BRKO, náklady 

činily 453 tis. Kč. Na SD a během mobilních svozů bylo sebráno dalších 491 t BRKO. 

V současné době mají další občané moţnost přihlásit se ke svozu bioodpadu z biopopelnic s 

termínem doručení přihlášek do 20. února 2011, kdy bude se svozovou firmou dojednáván 

svozový harmonogram na letošní rok. 

4. Různé 

 Skládka Holý vrch 

Komise doporučuje RM označení skládky zákazem jízdy vozidel po tělesu skládky z důvodu 

poškození krycí folie a následného sesunu skládky. Komise doporučuje zadat posouzení stavu 

skládky znalci. Člen komise Ing. Štifter napíše článek do příštího čísla časopisu Odraz. 

Komise doporučuje kontrolu pohybu vozidel po skládce městskou policií. 

 

Návrh usnesení: 

 RM souhlasí se zapracováním připomínek KŢP k dostavbě ZŠ v Roztokách (PD pro územní a 

stavební řízení z 12/2010) do vyjádření města. 

 RM ţádá starostu obce, aby uloţil městské policii zvýšený dohled nad rekultivovanou 

skládkou na Holém Vrchu a rovněţ poţádal Policii ČR o spolupráci, protoţe zde hrozí škody 

velkého rozsahu a reálného ohroţení zdraví i ţivota těch, kteří se po tělesu skládky pohybují. 

 
Zapsal:    Ladislav Zeman    v.r. 


