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Zápis č. 7
Komise životního prostředí ze dne 12. 6. 2020
Přítomni: Pavel Malicher, Zdeněk Pustějovský
Program:
1. Šetření a opakovaná kontrola stavu a třídění odpadů dle jednotlivých sběrných hnízd r.
2020
2. Revitalizace drobných vodních toků na území Obce

Šetřením bylo zjištěno:
Ad 1) V rámci plánu činnosti komise, kdy byla provedena ve dnech 20 - 22. 2. 2019, dále 5 6.9. 2019 kontrola stavu v rámci daných sběrných hnízd v rozmístění, bylo přistoupeno
komisí k další opakované běžné kontrole z důvodů zjištění, zda se situace v třídění odpadů
zlepšila anebo také zhoršila. Opakovaná kontrola ve dnech 12. 6. 2020 byla zaměřena
především na vybraná sběrná hnízda a to:
1. Severní u Kotalů
2. Polní u lávky
3. Malostranská u ČOV
4. Malostranská ARPEX
5. Na Vyhlídce u bytovek
6. Česká u 1 bytovky
7. Jaselská točna
8. Družstevní u 1 bytovky
9. Suvorovova bytovky
10. Dukelská za poštou
 Byla provedena kontrola sběrných nádob na sklo, plasty, papír, SKO , co
obsahují v rámci třídění jednotlivých odpadů, míchání jednotlivých odpadů a
jiné objemové dříve zjištěné problémy, dále nepovolené skládky u těchto
sběrných nádob.
 V rámci vizuální kontroly objemu nádob bylo zjištěno podstatné zlepšení ve
srovnáních s ostatními kontrolami, ale ještě v menších případech stále není
dodržováno, k čemu slouží a jaký odpad zde nepatří. Ve třech případech byl
zjištěn v kontejneru na plasty obalový polystyrén, dodržování běžných úkonů
jako- sešlapy PET, sešlapy papírových krabic a různých papírových obalů,
z hlediska objemových problémů, se podstatně zlepšilo.
Nebyly zjištěny nepovolené a neřízené skládky papírových a plastových odpadů.
Návrh na opatření:
 Komise provede další periodickou kontrolu vybraných sběrných hnízd v měsíci říjnu
2020
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Ad 2) Na základě již dřívějšího projednání a zápisu komise ŽP ze dne 5. 11. 2019, kde byl
projednán návrh na možnou revitalizaci místních potoků z hlediska zvýšení jejich průtoků a
zadržování vody, vytváření ekosystémů vázaných na přirozenost vodního toku a to formou
lehkých vodních staveb, vytváření tůní včetně výsadeb vhodných doprovodných dřevin
stromů, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodního režimu.
Komise ŽP předkládá návrh na vyvolání jednání se správci drobných vodních toků na území
naší Obce.
Dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., v rámci výkonu správy vodních toků jsou zde i povinnosti
správce mimo jiné:
 Hlavní činností správy je péče o vodní toky dle platných právních předpisů
 Pečovat o koryta vodních toků, vysazovat a udržovat břehové porosty
 Provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech, připravovat a zajišťovat
úpravy koryt vodních toků
Financování realizovaných staveb je závislé na jejich charakteru. Stavby neinvestiční jsou
hrazeny z vlastních zdrojů, investičního charakteru i z rozpočtů kraje, ČR a z prostředků EU.
Dle zákona č.254/2001 vodní zákon, je možno úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu,
kde stát může poskytnout prostředky dle § 102 tohoto zákona.
Návrh na opatření:
Komise ŽP předkládá Radě Obce k projednání

Pavel Malicher předseda komise

