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ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9. 1. 2012

Přítomni: Ing. Z. Červinka, Ing. P. Chalupa, Ing. V. Jarolímová, Mgr. R. Melichar, RNDr. P. Petřík, 
Ph.D., J. Sedmihradská, Mgr. M. Skalický, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák

Hosté: Z. Mutínská
Omluveni:   
Neomluven: P. Jindřich

Program jednání:

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ
3. Úkoly ze schůze rady města
4. Zpráva o činnosti KŽP za rok 2011
5. Plán hlavních činností KŽP na rok 2012
6. Čerpací stanice PHM v průmyslovém areálu Cihelny
7. Různé

Jednání se uskutečnilo od 18:00 h. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650.

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 2. 1. 2012. Nikdo z přítomných neměl další návrhy na 
zařazení do programu. Mgr. Tureček požádal o zařazení komentáře k výstupům z monitoringu ovzduší
do bodu Různé. Členové požádali o přeřazení bodu 4 na další jednání KŽP. Předseda proto navrhl 
vyloučit zmíněný bod, přečíslovat body programu, a schválit jej. Zapisovatelem byl navržen dr. P. 
Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 9. 1. 2012 a určuje zapisovatelem z 
jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D. 
Hlasování: pro 8, proti, zdržel se 1 (dr. Petřík)

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 
 Dne 19. 12. 2011 proběhla schůzka P. Petříka a vedoucí OŽP k vyhlášení VKP “Na Vinici“ (K 

bodu 6/KŽP08). Dr. Petřík podá návrh opakovaně v okleštěné podobě. 
 Předseda KŽP informoval o tom, že na základě přehledu docházky RM na svém jednání 22.

12. 2011 odvolala členku KŽP H. Hanušovou.
 5. 1. 2012 se předseda KŽP obrátil na ředitele TS s dotazem, zda schválená síť tranzitních a 

sběrných komunikací se řídí doporučením KŽP (5/KŽP05). I v novém plánu zimní údržby se 
objevilo nesmyslné tvrzení o ekologické závadnosti inertního materiálu, které KŽP požadovala 
odstranit. V odpovědi ředitel TS potvrdil, že všechny chemicky ošetřené vozovky asfaltový 
povrch, jsou obroubeny a odvodněny. Dále podle ředitele TS inertní posyp zatěžuje životní 
prostředí zvýšenou prašností a to po celé období jeho aplikace.

 Předseda KŽP informoval, že schůzka se starostou, PR města a vedoucí OŽP ohledně 
Informačního systému Životní prostředí (k bodu 4/KŽP10), kterou již dvakrát starosta přeložil, 
je plánována na 13. 1. 2012. 

 Dosud neproběhla schůzka s vedením města ohledně plnění některých usnesení KŽP. 
 Vedoucí OŽP sdělila, že Nadace Proměny neudělila dotaci na projekt LumpaPARK. 

18:34 dostavil se Mgr. Melichar

3. Úkoly ze schůze Rady města
Rada města pověřila na svém jednání 22. 12. 2011 KŽP stanoviskem k projektu Čerpací stanice PHM 
v průmyslovém areálu Cihelny (usnesení RM č. 25/2011/4.1.3.2). Předseda KŽP upozornil starostu, že 
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není možné dodržet radou stanovený termín vypracování stanoviska do 7. 1. 2012 vzhledem k
řádnému jednání KŽP svolanému až na 9. 1. 2012 a požádal tajemnici KŽP o předložení záměru v 
písemné podobě na zasedání KŽP. Zároveň RM uložila vedoucí OŽP ve spolupráci s předsedou KŽP 
zajistit poptávkové řízení na odhad nákladů spojených se zamýšleným vyhlášením památného stromu
v Sedlčánkách (usnesení RM č. 25/2011/4.2). Byli zatím osloveni 4 odborníci. 

4. Plán hlavních činností KŽP na rok 2012
Byl předložen a diskutován plán v souladu s předchozí činností KŽP a schváleným Strategickým 
plánem rozvoje města. Členové se shodli, že je třeba se zaměřit na několik hlavních aktivit a ty 
dotáhnout do konce. Předseda KŽP pověřil sestavením základního programu týkající se EVVO Ing. 
Jarolímovou a Mgr. Skalického.

5. Čerpací stanice Pohonných hmot (ČS PH) v průmyslovém areálu Cihelny
KŽP se seznámila s 1stránkovou žádostí doprovozenou 4 barevnými plánky. ČS PH podléhá 
zjišťovacímu řízení EIA podle přílohy 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Záměr by měl být podle OŽP podroben podle § 7 téhož zákona (oznámení podlimitního 
záměru).
Návrh usnesení: KŽP doporučuje, aby předložený záměr Čerpací stanice pohonných hmot
v průmyslovém areálu Cihelny byl podroben zjišťovacímu řízení podle přílohy 3 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Hlasování: pro 9, proti, zdržel se 1 (Mgr. Tureček)

6. Různé
6.1. Komunikace KŽP a MěÚ

 Upozornění p. J. M. (Povodí Labe, s. p.). 13. 12. 2011 upozornil předseda KŽP vedoucí OŽP 
na nepořádek v povodí Výmoly. 14. 12. 2011 vedoucí OŽP požádala ředitele TS o prohlédnutí 
břehů potoka a odstranění drobných skládek v součinností s PL.

 Žádosti o pokácení stromů. Po odmítnutí přesazení stromu se p. K. Ř. obrátil 14. 12. 2011 
na OŽP s žádostí o pokácení. Vedoucí OŽP požádala 19. 12. 2011 o projednání této žádosti 
na KŽP. Vzhledem k tomu, že se jedná o součást alejové výsadby bude vybranými členy 
komise situace posouzena s cílem stanovení dalšího postupu. 5. 1. 2012 přišla na KŽP další 
žádost na pokácení od 2 obyvatel bytového domu v ul. Na Stráni 1626. Tajemnice KŽP 
informovala, že souhlas vydali všichni členové SVJ. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě
jedná o podměrečné dřeviny, KŽP se žádostmi nezabývá.

 Poškozená výsadba. 18. 12. 2011 zjistil předseda KŽP poškozenou mladou dřevinu lípy na 
rohu Jiřinské a Sukovy ul. a informoval o tom OŽP. 19. 12. 2011 požádala vedoucí OŽP o 
prohlédnutí dřeviny, event. nápravu a nové kůlování. 

 Žádost ředitelky MŠ Rumunská o prořezávku a kácení dřevin na zahradě MŠ. Vedoucí 
OŽP se 5. 1. 2012 obrátila na předsedu KŽP s žádostí o projednání žádosti ředitelky MŠ 
Rumunská (dopis pod č.j. MUC/10827/2011 došlý na MěÚ 2. 11. 2011). Na KŽP bylo 
doporučeno, aby po zakreslení pozic předmětných stromů do plánku byl znovu odborně 
posouzen jejich zdravotní stav. Vše by se kvůli zajištění bezpečnosti dětí mělo dít bez dalšího 
zbytečné prodlevy. K účasti na místním šetření doporučil předseda KŽP oslovit Ing. Červinku 
a Ing. Jarolímovou. 

6.2. Průběžné výsledky z pilotního mapování kvality ovzduší
KŽP se zavázala, že do konce ledna vypracuje postup k řešení smogových situací. Vzhledem k tomu, 
že podklady (výsledky monitoringu ovzduší) byly k dispozici teprve 3 dny před jednáním KŽP a 
výsledky budou ještě porovnány s hodnotami naměřenými ve stanicích AIM Středočeského kraje,
navrhnul předseda KŽP posunutí termínu a zároveň požádal o spolupráci Ing. J. T., DrSc. Předseda 
KŽP také obdržel data z městské meteostanice, která ale obsahují řadu výpadků. Bylo dohodnuto, že 
tajemník MěÚ bude požádán o zajištění plné funkčnosti serveru pro meteostanici tak, aby v případě 
výpadku bylo možné stanici zprovoznit do 24 hodin. Proběhla diskuse k výsledkům kvality ovzduší, 
které prezentoval Mgr. Tureček. Bylo dohodnuto, že k tématu bude svoláno mimořádné jednání KŽP, 
kam bude přizván i Ing. J. T., DrSc. 

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul konání KŽP vždy v pondělí 2. týden v měsíci. Další řádné jednání se tedy bude 
konat 13. 2. 2012 od 18:00 do 20:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20:06 hodin.




