Zápis z jednání Komise životního prostředí

Datum: 25.1.2016
Účastníci: P.Bartoš (PB), J.Čermák (JC), V.Penížek (VP)
Omluveni: L.Pacek (LP)
Nedostavili se: B. Loučímová (BL)

Body jednání:
1. Problematika znečišťování ovzduší z lokálních topenišť
2. Rezignace člena KŽP
3. Seznámení členů KŽP s aktuálními tématy v oblasti ŽP na území Libčic
4. Návrh témat pro řešení KŽP
5. Seznámení se s aktuálními dotačními tituly v oblasti ŽP
6. organizace dalšího působení KŽP

ad 1) Problematika znečišťování ovzduší z lokálních topenišť
VP seznámil ostatní účastníky s možností řešení problematiky znečištění ovzduší na území Libčic, na
níž bylo ze strany občanů opakovaně upozorňováno. Z konzultace s vedoucím ŽP MěÚ Černošice
vyplývá následující, co lze podniknout proti občanům, u nichž je podezření z pálení nevhodných paliv
v lokálních topeništích. Znečištění je dnes možné stanovit jen s pomocí tzv. Ringelmannovi stupnice.
Měření musí probíhat za přesně stanovených klimatických podmínek. Měření musí probíhat alespoň
hodinu. Prakticky velmi obtížné až nemožné. I tak lze ale při podezření na špatné spalování podat
podmět na ŽP Černošice, které se může danou osobu předvolat k podání vysvětlení a může jí pohrozit
udělením pokuty. Podnět může jít přímo od občanů, nebo od města. Měl by obsahovat iniciále
znečišťovatele. V současné době není možný jiný postup, čeká se na změnu legislativy, která by
umožnila přístup k topeništím.
ad 2) Pan J. Čermák rezignoval na člena KŽP z důvodu nového funkčního zařazení do správy majetku
města. Zůstává ve starostovské komisi pro dohled nad skládkou Úholičky, a bude s KŽP v kontaktu.
ad 3) PB a JČ seznámili členy s aktualitami v oblasti ŽP na území Libčic:


skládka Úholičky
o - dnes naplněna kapacita z 50-70 %.
o Po uzavření skládky chce firma dál zachovat třídírnu odpadů.



třídění odpadů

o
o
o

svoz probíhá pravidelně + kontejnery na VO každý měsíc, 2x ročně odvoz nebezpečného
odpadu.
JČ vypracuje statistiku produkce odpadů za posledních několik let
je třeba udělat analýzu naplněnosti kontejnerů s tříděným odpadem



skládka zeminy „Na Zabitém“
o město se bude snažit kontaktovat majitele, se snahou o rekultivaci dané lokality



pasportizace skládek a zátěží
o je potřeba vypracovat přehled problematických míst, včetně černých skládek
o oficiální skládky jsou pod dohledem příslušných orgánů státní správy



záměr naučné stezky v Chýnovském háji.
o město jedná o vybudování naučné stezky v dané lokalitě v součinnosti Lesů ČR.

ad 4) V tomto bodě byla diskutována témata, kterými by se KŽP měla měla/mohla zabývat:


zeleň
o
o
o

možnosti pasportizace zeleně (Řeháková , Mělník)?
řešení vhodnosti výsadbových druhů a– konzultovat s odborníky (prohloubit spolupráci s
ČZU v Praze)
nastavení péče po výsadbě



prostupnost krajiny
o chybí propojení některých cest, tak aby se dalo volně projít krajinou mimo silnici (oblast
evang.hřbitova –návaznost na oblast „kyseliny“ – Dolany – Sahara,…. Možné řešení
v součinnosti s místními zemědělskými subjekty?



odpadové hospodářstí
o zvýšit motivaci občanů na třídění odpadů
o udělat analýzu zaplněnosti kontejnerů



okolní dopravní stavby



o

Letiště Vodochody
 sledovat dění, informovat občany o aktualitách v dané oblasti

o

Silnice 101
 sledovat dění, informovat občany o aktualitách v dané oblasti

o

Okruh Prahy
 sledovat dění, informovat občany o aktualitách v dané oblasti
 v nedávné době bylo město osloveno by se vyjádřilo k názoru o preferenci trasy –
stále platí Suchdolská varianta)

cyklomobilita
o stojany na kola u nádraží

ad 5) VP seznámil ostatní účastníky s dotačními tituly v oblasti ŽP. Město by mělo zvážit, které z nich
pokrývají témata řešená na území Libčic.
V současné době jsou aktuální následující dotační programy:








Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství
o vodohospodářská infrastruktura
o Zkvalitnění ŽP (výsadba zeleně, černé skládky, chráněné stromy,…)
o termín do 1.2.2016 – letos nereálné/ je potřeba sledovat další období, zda bude opět
vypsáno
OP ŽP – 13 (14). výzva – Posílit přirozené funkce krajiny
o příjem žádostí do 31.12.3016
OP ŽP – 17. výzva – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší
a meteorologických aspekt
o příjem žádostí do 14.10.2016
OP ŽP – 19. výzva – energeticky úsporné renovace veřejných budov
o příjem žádostí do 15.4.2016

ad 6) Účastníci se shodli na další organizaci zasedání a činnosti KŽP


pravidelné schůzky jednou čtvrtletně, termíny konzultovat se starostou



Jednotlivým úkolům komise budou přiděleni nositelé a termíny na dalším jednání KPŽ (předpokládaný
termín druhá polovina února 2016).

V Libčicích nad Vltavou 25.1.2016

