Zápis z 1. jednání Komise pro životní prostředí
konané dne 21. 03. 2016 od 15:35 do 17:50
v malé zasedací místnosti radnice, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Seznam členů komise:
Ing Andrej Grežo
Ing. Přemysl Hautke
Jaroslav Hladký
Petr Janda, předseda komise
Ing. Marcel Kollmann
Jana Nováková
RSDr. Milan Pipal
Luboš Sršeň
Přítomni:
Ing. Přemysl Hautke
Jaroslav Hladký
Petr Janda, předseda komise
Ing. Marcel Kollmann (odchod z jednání v 16:50)
Jana Nováková
RSDr. Milan Pipal
Neomluveni: --Omluveni:
Luboš Sršeň, Ing Andrej Grežo
Hosté:
Jaroslav Špička (místostarosta města), Bc. Tomáš Trávníček (vedoucí SÚ, ŽP), Ing. Martina
Hauftová (správa dotací), Ing. Pavel Král (vedoucí ORMM)

Usnášeníschopná:
ANO

Program jednání:
1. zahájení
2. seznámení s novým tajemníkem komise
3. informace o posílení stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí a
s tím související přerozdělení státní správy a samosprávy
4. informace k připravované novele zákona o odpadech a na to navazující změny
pro Město Žatec
5. plán odpadového hospodářství města Žatec v návaznosti na plán odpadového
hospodářství kraje
6. problematika dotací v oblasti ŽP
7. seznámení s lokalitou Šroubárny a bývalého cukrovaru
8. zákon o ochraně ovzduší – problematika obtěžování kouřem
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9. projednání žádosti týkající se poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města
Žatec pro rok 2016 v návaznosti na životní prostředí
10. aktuální informace, podněty
11. diskuze
12. návrh dalšího termínu jednání

1. Projednání programu 1. jednání Komise pro životní prostředí dne 21. 03. 2016

Usnesení komise
Přítomní členové souhlasí s programem 1. jednání dne 21. 03. 2016.
Hlasování:
PRO

PROTI
6

0

ZDRŽELO SE
0

2. Seznámení s novým tajemníkem komise

Komise pro ŽP bere na vědomí změnu tajemnice komise.
3. Informace o posílení stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí a s tím

související přerozdělení státní správy a samosprávy
V návaznosti na změnu organizačního řádu Města Žatce byli členové komise seznámení
s navýšením míst na SÚ, ŽP, konkrétně o 4. Z čehož jsou 2 místa určena pro část stavební (v
návaznosti na změnu legislativy a s tím související navýšení agenty a zároveň s potřebou
uvolnění jednoho člověka na stále se rozvíjející zónu Triangle) a 2 místa pro část životní
(konkrétně vedoucí životního oddělení, který bude tuto část zastřešovat a zefektivní tak
pracovní vytížení vedoucího odboru a vodohospodáře, který se bude primárně věnovat
průmyslové zóně Triangle).
Zároveň bude ze SÚ, ŽP oddělena část samosprávy (konkrétně odpadové hospodářství města)
a přesunuta na nově vzniklé pracovní místo na finančním odboru, které bude mít na starosti
správu úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od fyzických osoba na základě smlouvy a dále i ostatních povinností a
oprávnění obcí/původců odpadu při nakládání s komunálním odpadem v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů v platném znění vč. zajištění
zpětného odběru. Část samosprávné agendy týkající se odpadového hospodářství sem bude
přesunuta i z ORMM a TSMŽ, p. o. Dojde tím k soustředění agendy a zajištění přehlednosti
pro občany. Na SÚ, ŽP ze samosprávy zůstává pouze deratizace, odchyt holubů, městské lesy
a EVVO.
V rámci diskuse opět otevřena otázka systému úhrad v návaznosti na práva SVJ.
4. Informace k připravované novele zákona o odpadech a na to navazující změny pro

Město Žatec
V lednu poslalo Ministerstvo životního prostředí do legislativního procesu návrh nového
zákona o odpadech. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku
odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby
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nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie
nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za
současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob
při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
Přehled nejdůležitějších změn s přímým dopadem na město:
a) řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu (tzv. černých skládek) –
návrh vychází z ústavně zakotveného principu vlastnictví (čl. 11 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod) a stanoví postup pro zjištění osoby odpovědné za nelegálně
soustředěný odpad a pro zajištění, aby byl odpad odklizen a předán do zařízení
určeného pro nakládání s odpady, současně předkladatel počítá s řešením
problematiky tzv. černých skládek pomocí nelegislativních nástrojů (danou
problematiku bude možné řešit v rámci Programu MŽP, prostřednictvím konkrétních
výzev národního programu životního prostředí, administrovaného Státním fondem
životního prostředí);
b) poplatek za komunální odpad – nově bude tato problematika upravena pouze
v zákoně o místních poplatcích (novela tohoto zákona zpracovaná v součinnosti
s Ministerstvem financí je k návrhu připojena), obec si může zvolit buď poplatek za
systém nakládání s komunálním odpadem, který je založen na obdobném principu
jako rušený poplatek podle § 10b zákona o místních poplatcích, nebo poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jenž je naopak založen na skutečném
množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do sběrných nádob nebo na
určená místa, případně za kapacitu sběrných prostředků objednaných na poplatkové
období.
Zároveň se komise vrátila k Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České
republiky pro období 2015–2024, které od roku 2024 zakazuje skládkování směsného
komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů, vč. snížení % hmotnostních podílů
jednotlivých vytříditelných složek komunálního odpadu např.:
-

-

-

snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z
celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných
v roce 1995,
zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020,
zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití
a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového
využití,
do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení na jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě
> 5,5 kg/obyv./rok atd.

5. Plán odpadového hospodářství města Žatec v návaznosti na plán odpadového

hospodářství kraje
Dne 29. 02. 2016 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 92/28Z/2016 schválilo Plán
odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2015 – 2026. Tímto dnem v souladu s
§ 44 odst. 2 zákona š. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v platném znění začíná běžet 12 měsíční lhůta na zpracování Plánu odpadového hospodářství
města Žatec.
Komisi ŽP byly předloženy návrhy, jakým způsobem lze POH zpracovat:
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a) Vlastními prostředky
b) Prostřednictvím dotačního titulu – do 14 dnů předloží správa dotací informaci o tom,
zda je možné na POH čerpat dotaci
c) Prostřednictvím externí společnosti – byly předloženy nabídky 3 zpracovatelů POH
v různém cenovém rozpětí
V rámci tvorby POH je důležité neopomenout Strategický plán města a jednotlivé kroky
projednávat na jednáních komise.
Usnesení komise
Komise pro životní prostředí posoudila předložené návrhy možností zpracování Plánu
odpadového hospodářství města Žatec a doporučuje Zastupitelstvu města Žatec schválit
zadání zakázky s nejnižší hodnotou.
Hlasování:
PRO
6

PROTI
0

ZDRŽELO SE
0

6. Problematika dotací v oblasti ŽP

V rámci tohoto bodu se řešila následující témata:
a) Sběrný dvůr
- vypsání dotačního titulu se plánuje na srpen 2016
- nelze říci přesné procento dotace (pravděpodobně 85 %)
- správa dotací bude průběžně informovat
b) Zefektivnění sběrné sítě vytříditelných složek odpadu
- vypsání dotačního titulu se plánuje na srpen 2016
- nelze říci přesné procento dotace (pravděpodobně 85 %)
- správa dotací bude průběžně informovat
c) Kompostárna
- vypsání dotačního titulu se plánuje na srpen 2016
- předpokládá se využití finančních nástrojů (formou zvýhodněného úvěru nebo v
kombinaci dotace a zvýhodněného úvěru)
- politika finančních nástrojů byla probírána na zastupitelstvu města, v současné době se
nejeví jako výhodné, muselo by být do budoucna finančně výdělečné
- správa dotací bude průběžně informovat
d) Digitalizace povodňového plánu
- Projednáno v rámci mini rozpočtového výboru ŽP
- Zpracovat na úrovni města i ORP
- Digitální povodňový plán (DPP) soustřeďuje na jednom místě dostupné informace
související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové
situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy
(HTML). Usnadňuje tak uživateli vyhledání a používání těchto informací co
nejjednodušší formou s pomocí běžných webových prohlížečů
- do 14 dnů prověří správa dotací podmínky dotačního titulu a bude o tom informovat
komisi
e) Odbahnění rybníků
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-

-

-

-

-

-

Předseda komise upozornil na zvýšené aktivity spojené s připravovaným dotačním
titulem pro výstavbu a rekonstrukce rybníků a upozornil na fakt, že do stávajících
kritérií spadá i rybník v Radíčevci.
V rámci diskuze bylo poukázáno na skutečnost, že v současné době jsou do rybníka
svedeny splašky z okolních baráků a voda ze silnice (člen komise) a hrozí zde, že
k této skutečnosti bude docházet i po odbahnění. Toto byly i závěry zastupitelstva
města.
Předseda komise a vedoucí SÚ, ŽP konstatovali, že rekonstrukce rybníka by neměla
být podmiňována tímto faktem, s tímto nesouvisí, protože projekt navrhuje odbahnění,
opravu břehů, výstavbu požeráku a výstavbu bezpečnostního přelivu. V případě výusti
dešťové kanalizace zneužívané k vypouštění splaškových vod je navržena předsazená
tůň, která by tyto vody částečně zachytávala.
Vedoucí SÚ, ŽP dále informoval, že v loňském roce proběhly kontroly nakládání
s odpadními vodami a že je zřejmé, že stav jímek a poklopů neodpovídá tvrzení
vlastníků, že jímky pravidelně vyvážejí.
Předseda komise upozornil, že již dlouhodobě je požadavek na rekonstrukci rybníka
jednoznačnou prioritou občanů Radíčevsi. Dále pak, že již existují hydrogeologické
posudky na individuální řešení likvidace odpadních vod v Radíčevsi. Obec je
rozdělena na možnost vybudování DČOV se zaústěním do vodoteče, DČOV se
vsakem a na část, kde nelze likvidaci řešit jinak než jímáním do jímek a odvozem.
Vedoucí SÚ, ŽP v této souvislosti požádal o znovuobnovení materiálu o finanční
podpoře vlastníků nemovitostí na pořízení DČOV nebo nepropustných jímek.
Člen komise upozornil, že v některých obcích již tato podpora je zavedená, např.
v Lipně.
Do 14 dnů prověří správa dotací podmínky dotačního titulu a bude o tom informovat
komisi. Správa dotací upozorňuje, že není zajištěno v rozpočtu města případné
spolufinancování.

f) Úprava Radíčeveské strouhy
- Na rekonstrukci rybníka navazuje i rekonstrukce strouhy, podle T. Trávníčka jsou na
toto vypsané rovněž dotace (zejména z protipovodňových opatření). Upozornil, že stav
ve dvou místech je již kritický.
- Do 14 dnů prověří správa dotací podmínky dotačního titulu a bude o tom informovat
komisi.
g) Veřejná zeleň
- Upozornění na skutečnost, že tento typ dotací je již plně v kompetencích správy dotací
a nikoliv SÚ, ŽP, což bylo aktivitou bývalého referenta SÚ, ŽP.
o Nadace ČEZ
o Regenerace sídelní zeleně (KÚÚK)
o OPŽP
- Diskuse kolem dotací na parky – bude velmi nákladné.
- Předseda komise sdělil, že v letošním roce je vypsaný dotační titul na revitalizaci
sídelní zeleně z OPŽP osa 4, kdy je nutné, aby náklady projektu tvořil podíl na
revitalizaci zeleně přímo min. 80% celkových nákladů.
- Vedoucí SÚ, ŽP navázal na předchozí diskuzi s tím, že v některých parcích je opravdu
nezbytné vyřešit odvádění srážkových vod, je vhodné před celkovým projektem
regenerace připravit dílčí projekty vodohospodářského řešení a to zejména v trase od
Nemocnice o.p.s. (odvedení dešťových vod), přes Park Pod nemocnicí a zejména
kritický stav v parku Pod Zeyerovou ulicí až k ulici Čelakovského, kde dochází
k častému zaplavování sklepů RD.
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-

Sdělení informace od starostky města – 16. 2. 2016 účast na semináři krajinné
architektury a domluven kontakt na architekta, který se věnuje městské zeleni.
Předběžně domluvena jeho návštěva v Žatci.

7. Seznámení s lokalitou Šroubárny a bývalého cukrovaru

01. 02. 2016 proběhlo jednání s obyvateli lokality Jana ze Žatce, Resslova, Rooseveltova a U
Oharky v Žatci. Požadavkem byla účast komise pro ŽP a její seznámení s danou
problematikou. Další jednání s obyvateli proběhne dne 23. 03. 2016.
Komise je se situací v této lokalitě seznámena. Prozatím považuje za vhodné ponechat jednání
na orgánech státní správy. Současně však žádá být průběžně informována o jednotlivých
krocích a v návaznosti na výsledek příštího plánovaného jednání s občany do měsíce uspořádá
další jednání, kde projedná případná doporučení (osazení zeleně, měření).
8. Zákon o ochraně ovzduší – problematika obtěžování kouřem

Kontrola přípustné tmavosti kouře se provádí v souladu s ustanovením §§ 10 – 12 vyhlášky
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování v platném znění
pomocí Ringelmannovy stupnice.
Na základě ust. § 17 odst. h) zákona o ochraně ovzduší je sice provozovatel stacionárního
zdroje povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího stacionárních zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a
předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem, ale na základě
ustanovení § 41 odst. 15) zákona o ochraně ovzduší je povinen zajistit provedení první
kontroly technického stavu a provozu nejpozději do 31. 12. 2016. Z tohoto důvodu zatím není
toto povolení požadováno.
Zároveň na základě ustanovení § 17 odst. 2 se povinnost umožnit osobám pověřeným
ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke
stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím
souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly
dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší nevztahuje na provozovatele
stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou
rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost. Na základě tohoto
ustanovení nebyla provedena kontrola provozu stacionárního zdroje a s tím souvisejících.
Požadavek na informování občanů v místním tisku.
Potřeba svolat jednání s ředitelem městské policie a domluvit s ním zainteresování strážníků
do měření přípustné tmavosti kouře vč. proškolení.
9. Projednání žádosti týkající se poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města

Žatec pro rok 2016 v návaznosti na životní prostředí
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Finanční odbor požádal o součinnosti při schvalování poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Města Žatec u žádostí souvisejících s životním prostředím. Jednalo se o žádost
Ekologického centra Žatec na výsadbu dřevin na pozemcích Města Žatce ku příležitosti Dne
Země. Dne 16. 03. 2016 předložil žadatel vyplněný položkový rozpočet projektu.
Usnesení komise
Komise pro životní prostředí posoudila předloženou žádost o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Města Žatec pro rok 2016 Ekologického centra Žatec a doporučuje
Zastupitelstvu města Žatec danou žádost schválit.
Hlasování:
PRO
6

PROTI
0

ZDRŽELO SE
0

10. Aktuální informace, podněty

Byl vznesen požadavek, na zveřejnění novinového článku, který lidem přiblíží správné
postupy při třídění odpadů z domácností.
Problematický svoz tříděného odpadu z parkoviště u Kauflandu.
05. 04. 2016 od 14:00 hod. - Pozvání na vernisáž výstavy „Tvoříme z odpadu“.
21. 04. 2016 od 8:30 do 11:30 - Pozvání na akci Den Země 2016.
11. Diskuze

Konkrétní návrhy či připomínky členů komise byli vkládány již u konkrétních
projednávaných bodů.
12. Návrh dalšího termínu jednání

Návrh termínu k dalšímu jednání bude zaslán emailem, nejpozději se bude jednat o přelom
měsíců duben/květen 2016.

Podpis předsedy: ……………………………………

Zapsala: 30. 03. 2016 Ing. Alena Kubíčková
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