Zápis ze 4. jednání Komise pro životní prostředí
konané dne 18. 09. 2019 od 15:30 do 18:00
v zasedací místnosti MěÚ, tř. Obránců míru 295, 438 01 Žatec
Seznam členů komise:
Petr JANDA
Ing. Martin KRUPKA, Ph.D.
Ing. Andrej GREŽO
Ing. Anna BURAŇOVÁ
Jaroslav HLADKÝ
Ing. Jaroslava VESELÁ
Mgr. Milan MILFAIT
Přítomni:
Petr JANDA, předseda komise
Ing. Martin KRUPKA, Ph.D.
Ing. Andrej GREŽO
(dřívější odchod na pracovní jednání)
Ing. Anna BURAŇOVÁ
Jaroslav HLADKÝ
Ing. Jaroslava VESELÁ (dřívější odchod na pracovní jednání)
Mgr. Milan MILFAIT (dřívější odchod ze zdravotních důvodů)
Hosté: Jaroslav Špička – místostarosta, Josef Hodina – zastupitel, Ing. Martina Donínová –
vedoucí OMHM, Ing. Tomáš Trávníček – vedoucí SÚ, ŽP (odešel v průběhu na pracovní
jednání)

Usnášeníschopná:
ANO

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení statutu Komise pro životní prostředí
3. Možnost využití vratných kelímků na akce pořádané městem a partnerských
organizací
4. Seznámení se závěry předchozího jednání Komise pro ŽP k problematice vybavení SD
+ rozšíření sběrné sítě
5. Téma navržené členem Komise pro ŽP – společnost HP-Pelzer s.r.o.
6. Různé
7. Diskuze
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Přítomní členové vzali na vědomí a souhlasí s programem 4. jednání Komise pro životní
prostředí.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
Ad 2. Schválení statutu Komise pro životní prostředí
- Přítomní členové hlasovali pro přijetí schválení Dodatku č. 1 ke Statutu Komise
pro životní prostředí, jehož nedílnou součástí bylo seznámení s čestným prohlášením
mlčenlivosti člena komise vedeným jako příloha č. 1.
- někteří členové prohlášení podepsali a předali tajemnici komise (jmenovitě P. Janda,
Ing. Krupka, Ph.D. a Ing. Veselá).
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
Ad 3. Možnost využití vratných kelímků na akce pořádané městem a partnerských
organizací
Přítomní členové byli seznámeni s nabídkou společnosti Nick-Nack, která nabízí grafický
návrh a služby spojené s nákupem vratných kelímků (vč. mytí). Vratné kelímky by mohli být
využity na akcích pořádaných městem, organizací zřízených městem i spřátelených
organizací.
Pro nákup vratných kelímků bylo osloveno město Mělník, které poskytlo základní informace
k pořízení a využití těchto kelímků. Město Mělník zaplatilo za 40 000 ks kelímků (o objemu
0,5 l a 0,3 l) zhruba 750 000,- Kč vč. DPH, kde za první rok vybrali na zálohách od
návštěvníků za kelímky, které se nevrátily, cca 430 000,- Kč.
V první fázi by byla ideální zkušební menší akce (např. EHD, pivní slavnosti chmele
Chmelfest či do letního kina), následně postupně rozšiřovat i na další akce.
Nezbytnost dále spočívá ve výběru nejvhodnější velikosti kelímků (existují tři objemové
velikosti 0,3, 0,4 a 0,5 l).
Aby bylo možné vůbec určit, v jakém počtu kelímky nakoupit, by měly být posouzeny výtoče
piva např. u Dočesné, Chmelfestu či koupaliště jednotlivých provozovatelů.
Návrh J. Hladkého byl v případě využití vratných kelímků spolupracovat např. s koupalištěm,
TJ Slavoj Žatec apod. a nezbytně posoudit ekonomickou stránku, aby bylo možné vyhodnotit,
zda-li se nákup s případným prodejem kelímků a externí službou (v podobě mytí) finančně
vyplatí.
Dle informací Ing. Greža se svezlo cca 5,85 t odpadu při Dočesné, z čehož cca 80 % tvořil
plast.
Návrh padl na sběr i jedlých olejů ze stánků rychlého občerstvení při Dočesné. A návrhu
v rozdělení mobilních toalet pro muže a ženy.
Ad 4. Téma navržené členem Komise pro ŽP – společnost HP-Pelzer s.r.o.
Toto téma bylo opakovaně projednáváno, a to z důvodu jednání Komise ze dne 22. 05. 2019
nebyla usnášeníschopná v případě hlasování návrhu usnesení.
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O tématu hovořila Ing. Buraňová, která žádala komisi o projednání ochrany kvality prostředí.
které vyplývalo z doručeného dopisu směřovaného mj. Komisi pro ŽP ze dne 16. 05. 2019.
Ze strany Ing. Buraňové bylo předloženo Vyhodnocení hluku ze silniční dopravy v lokalitě
třída Rooseveltova, Žatec vypracováno v dubnu 2019 společností Akustika Praha s.r.o.
(Zpráva
č. 178-SHP-19). Ve kterém se závěrem uvádí, že lze pro hluk ze silniční dopravy uplatnit
hygienické limity hluku na starou hlukovou zátěž (LAeq,16h = 70 dB v denní době a LAeq, 8h =
60 dB v noční době). Dále byla Ing. Buraňovou předložena Akustická studie průmyslového
areálu HP-PELZER s.r.o. vypracována v dubnu 2019 společností Akustika Praha s.r.o.
(Zpráva
č. 647.1-SHP-18), ze které závěrem vyplývá, že při realizaci všech navržených
protihlukových opatření (uvedeny v tabulce 7 v příloze 2) je pro stávající výrobní provoz i
výhledový stav s rozšířením výroby a novou expediční halou vystavěnou v areálu reálný
předpoklad nepřekročení příslušných hygienických limitů hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb v denní i noční době.
- předseda upozornil na bod ve Statutu, který uvádí že komise není oprávněná zasahovat
do výkonu státní správy v oblasti životního prostředí, a to ani na úrovni přenesené
působnosti obce ani obce s rozšířenou působností.
- k tomuto bodu dále proběhla delší debata jednotlivých členů a hostů a při dotazu
tajemníka komise na návrh usnesení komise bylo Ing. Buraňovou ústně sděleno, že zašle
písemně žádost o stanovisko.
Ad 5. Různé
Dotaz hosta p. Hodiny na zapojení občanů do výsadeb na městských pozemcích – Ing.
Donínová reagovala návrhem pozemku pro výsadbu ve variantách – areál nemocnice, cesta
k Perči, příp. jiný vhodný pozemek, který město v tuto chvíli nemá ve vlastnictví a bylo by
nezbytné jednat o prodeji takového pozemku. Mgr. Milfait upozornil (ze zkušenosti)
na definování pravidel a např. druhů vhodných dřevin pro občany a následnou údržbu
o vysazené dřeviny. P. Hodina nesouhlasil s vytvořením pravidel, občané by měli mít
možnost vysazovat jakékoliv dřeviny a zbytečně je nesvazovat pravidly. Ideou záměru je, že
město poskytne pozemek a občané zde budou realizovat výsadby dle své svobodné vůle.
Komise považuje tuto myšlenku za uváženíhodnou, nicméně nenastala shoda, zda by toto u
výsadby fungovalo (např. volba druhu, typu sadebního materiálu apod.). Dle Mgr. Milfaita
svobodná volba může přinášet nevhodné výsadby – viz např. situace na městském hřbitově.
Předseda komise navrhl kompromis, kdy by město na tomto vybraném pozemku navrhlo
rozmístění a druhy dřevin a tyto označila grafickou značkou - „zelené kolečko, žlutá
hvězdička apod.“, která by značila druh dřeviny (nebo obecně popis - listnatý strom typu lípa
apod.) a občané by si zvolili a realizovali výsadbu dle této volby této značky. Pan Hodina ale
i toto odmítl s tím, že to popírá ten žádoucí princip svobodné volby občana. Na toto již pak
komise neuměla reagovat a přijmout k tomu stanovisko.
Dotaz Ing. Krupky, Ph. D. proč jsou svedeny všechny komunikace na Kamenném vršku
do kanalizace a není u některých vhodných svedeny do zelených pásů (vsaku) – tento bod
bude prověřen u ORM a na dalším jednání komise dotaz bude zodpovězen. Ing. Krupka
upozornil, že zasakování dešťových vod je v současné době žádoucí a musí se k této
problematice přistoupit komplexně a zodpovědně.
P. Hladký navrhl usnesení k hlasování komise k problematice reklamací na sběrném dvoře vč.
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, a to:

Stránka 3 z 4

Žádáme Radu města Žatce o urgentní řešení reklamací na sběrném dvoře (kontejnery a
lisy) a opatření k odstranění závad reklamací stavby.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 4 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.
Návrh Ing. Donínové, aby Komise hlasovala o doporučení položky rozpočtu OMHM
týkající se pořízení studií zeleně v rámci rozpočtu na rok 2021.
Výsledek hlasování členů Komise:
PRO – 4 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Návrh usnesení byl přijat.

Ad 6. Diskuze a závěr
Diskuze probíhala u jednotlivých výše uvedených bodů.

Podpis předsedy: ……………………………………

Zapsala: 01. 10. 2019 Ing. Kateřina Frýdová
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