Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 9. 5. 2011
Přítomni: Votava, Štifter, Reehová, Beran, Veselá, Voţenílková
Omluveni: Mikulka, Plašil
Hosté: Mgr. Boloňský, Šefr, Zeman
Zahájení jednání: 18:00 hod
Konec jednání: 20:50 hod
Program:
1. Dětské hřiště v ulici Smetanova
DH je z bezpečnostních důvodů od 8.4.2011 zavřeno. Je objednána oprava hřiště u
dodavatele hřiště. Vedle hřiště bylo neznámým vandalem poškozeno několik vzrostlých
akátů. Věc bude předána policii.
2. Sběrný dvůr Roztoky – informace o postupu prací
Komise bere na vědomí aktuální stav výstavby SD Roztoky - poptávají se firmy na
zajištění výběrového řízení na zhotovitele akce. O průběhu jednání budou členové komise
informováni.
3. Skládka Holý vrch
Komise bere na vědomí protokol o kontrole ze 7.4.2011 a doporučuje osázení tělesa
skládky vhodnými nízkými dřevinami. Komise doporučuje oplocení tělesa skládky
provést z finančních důvodů po etapách, nejdříve oplotit nejohroţenější místa. Oplocení
musí být pevnější, odolné vandalismu. Kromě poţadavku na kontrolu skládky městskou
policií, doporučuje komise RM poţádat v tomto směru o spolupráci i členy mysliveckého
sdruţení.
4. Zabezpečení svahu v serpentině
Komise doporučuje RM zadat studii na posouzení stavu svahu, moţnost vyuţití původní
studie cca 10 let staré zadané OSRM
5. Revitalizace dětského hřiště v ul. Obránců míru
Komise doporučuje RM před schválením záměru projednat následující připomínky:
a) Stavba musí být v souladu s ÚP
b) Otázka přiměřenosti – poměr komerčních a nekomerční ploch v budoucí stavbě,
přiměřenost poţadavků na příslušenství hřiště
c) Otázka zpoplatnění – bezplatný přístup na venkovní herní prvky
d) Pozemek č. 882 ponechat volný
e) Pozemek č. 888 ponechat v rezervě, nestavět multifunkční hřiště
f) Vyjasnit otázku odpovědnost za revize DH
g) Podíl zpevněných ploch na pozemku je podle projektu vysoký
h) Zachování DH minimálně v rozsahu současné plochy a herních prvků
i) Vyjasnit povahu záměru – podnikatelský záměr x záměr města zajistit zázemí pro
hřiště
j) Posoudit prospěšnost záměru pro město z dlouhodobého hlediska
k) Prověřit, zda je moţno poţadavky investora vůbec smluvně ošetřit tak, aby nebyly
pro město nevýhodné

l) Ověřit zkušenosti investora s podobným záměrem - reference
6. Hřbitov
Komise doporučuje moţnost umístění hřbitova na pozemku s p.č. 3016/1 v k.ú. Ţalov.
Jedná se o pozemek s kulturou trvalý travní porost, památkově chráněné území – ne v
dolní části pozemku
V ÚP je:
Plochy zeleně
Plochy zeleně ve schváleném plánu jsou určeny pro
následující účely:
1) lesy,
2) parky a aleje (parkově upravené plochy, hřbitovy)
3) přírodní nelesní společenstva (liniová a maloplošná
zeleň, rozptýlená nelesní zeleň, louky),
4) sady a zahrady,
5) zahrádkové a chatové osady,
6) veřejná zeleň s možností umístění bytových domů.
Výjimečně přípustné je na plochách zeleně umísťování
doplňkových staveb účelově vázaných na způsob využití
těchto ploch.

7. Různé
 Školní nám. – prašnost
Komise doporučuje, aby město řešilo prašnost komunikace na Školním náměstí.
Návrh usnesení:
 RM doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na oplocení skládky Holý vrch a umístění
čtyř zákazových tabulí.
Zapsal:

Ladislav Zeman

v.r.

