Zápis
z 2. jednání Komise životního prostředí
konané dne: 10.2.2015 v 18.30 hod
místo: Městský úřad Řevnice
Přítomni:
Komise životního prostředí: Mgr.Martina Skovajsová, Ing. Jan Lojda Ph.D., Bedřich
Krippner, Zdeněk Burián, Emil Ráž, Bc. Jan Hlaváček, Gabriela Železná, Irena Růžičková,
MVDr. Zdeněk Valeš, Lucie Arnoldová,
Rada města: Pavel Drhlička
Hosté: Bc. Pavel Kubásek
Zápis dle jednotlivých bodů programu:
1. Úvod – předseda komise Ing. Jan Lojda, Ph.D. přivítal přítomné členy komise, seznámil je
s programem jednání a avizoval návštěvu Bc. Pavla Kubáska – ředitele EKOS, spol. s.r.o.
2. Statut a jednací řád komise - proběhla diskuze nad návrhem, který na prvním zasedání
komise předložil Bc. Jan Hlaváček. Na základě doplňujících návrhů členů komise byl
statut dopracován a jednomyslně schválen. Statut a jednací řád Komise pro životní
prostředí (dále jen „komise“), který je přílohou toho zápisu je předkládán Radě města na
vědomí.
3. Záměr školky Země – alej Řevnice – Komisi byl předložen záměr realizace výsadby aleje
Lesní školky a školky Země zastoupené p. Sebastiánem Janotou. Jednalo by se o veřejně
prospěšnou činnost s prvky environmentální výchovy směrem k dětem. V prvé fázi se p.
Janota dotazuje, jaké jsou možnosti města ve věci lokalizace aleje a jejího financování.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků by uvítal co nejužší spolupráci města.
Komise se v rámci webové skupiny a v rámci tohoto jednání zabývala lokalizací výsadby,
kdy doporučuje zvážit využití cesty k technickým službám (dále jen „TS“) kolem
„brambůrkárny“, cestu k bývalé skládce areálu EKOS, spol. s.r.o. nebo jednat s vlastníky
polních cest (např. JUDr. Buriánová – cesta do Selce k dubu). Místostarosta P. Drhlička se
vyjádřil z pohledu možností finanční účasti skepticky k financování celé akce městem.
Bylo by možné využít pomoci EKOSu – les a to v tom smyslu, že by byla nakoupena
výsadba na alej prostřednictvím nákupu sadby do lesa, nejednalo by se tedy o vzrostlé
stromy. EKOS by dále mohl poskytnout staré pletivo k ochraně výsadby, kůly k uchycení
pletiva atp. Výsadba a následná péče o „alej“ by pak byla v režii školky Země. Ve
spojitosti s tímto projektem se otevřela diskuze o zřízení fondu pro obnovu městské
zeleně, který by byl dotován jak z odvodů občanů žádajících o kácení dřevin rostoucích
mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tak samotným
městem. Předseda komise odložil řešení této problematiky na nadcházející zasedání
Komise.
4. Vyhláška č. 321/2014 Sb. – V průběhu projednávání se dostavil Bc. Pavel Kubásek –
ředitel spol. EKOS s.r.o. Ing. Jan Lojda, Ph.D. stručně uvedl obsah předmětné vyhlášky
ve vztahu k povinnostem vyplývajícím pro město Řevnice. Jedná se především o zajištění
odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen
„BRKO“) a to minimálně v období od 1.4. do 31.10. běžného roku a kovů. Bc. Pavel
Kubásek k tomu uvedl, že za tímto účelem byla realizována v areálu společnosti EKOS
s.r.o. kompostárna. Kompostárna je výhradně určena pro občany Řevnic. Na dotaz Mgr.
Martiny Skovajsové odpověděl, že kapacita je do 150 t odpadu ročně a je nepřekročitelná.
Vyšší kapacita by vyžadovala rozšiřující investice do ochrany vod, rozborů atd. Toto však
nevylučuje případné otevření obdobné kompostárny na dalších pozemcích města. Pro
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srovnání bylo v roce 2014 přijato do areálu EKOS celkem 130 tun tohoto odpadu.
Náklady města Řevnic jsou 350 Kč/tuna, přičemž běžný poplatek za uložení BRKO do
„konkurenčních“ kompostáren je až 500 Kč/tuna. Výsledný produkt – kompost – není
certifikovaný pro prodej, lze ho však zdarma darovat zpět občanům Řevnic, přičemž 50%
objemu je nutné uložit na zemědělskou půdu. Komise doporučuje informaci o možném
vyzvednutí kompostu zdarma zveřejnit. Sběr BRKO bude realizován 20
velkoobjemovými (1100 l) kontejnery umístěnými v intravilánu. Komise zopakovala své
stanovisko, že nedoporučuje svoz případných speciálních (hnědých) popelnic od občanů
za úplatu, což by se projevilo v nárůstu výdajů občanů na svoz odpadu. Bc. Kubásek
předložil mapu sběrných hnízd, nad kterou proběhla diskuze. Došlo k návrhu přesunu
některých hnízd do neobsloužených míst. Dle dohody předloží Bc. Pavel Kubásek takto
navrženou mapu Radě města. Komise se dále vyjádřila ke sběru kovů, dle předsedy
komise by neměl být sběr realizovaný pouze prostřednictvím Sběrného dvora a výkupny
tříděných odpadů, ale měl by být doplněn alespoň jedním kontejnerem na drobný kov
(např. plechovky atp.) umístěným v centru obce (za COOPem).
ČOV Řevnice – Bod byl zařazen z důvodu podnětu Českého rybářského svazu MO
Řevnice (ČRS MO Řevnice) vzneseného na prvním zasedání komise. Mezitím proběhly
dvě schůzky (29.12.2014 a 13.1.2015) na kterých EKOS, spol. s.r.o. informoval ČRS MO
Řevnice o zajištění kanalizační šachty u ČOV a viaduktu proti vypouštění fekálií, dále
předložil výsledky pravidelných měření prokazujících plnění stanovených limitů čistoty
vypouštěných přečištěných vod, informoval o technických potížích na ČOV a cestě
k jejich nápravě. Komise doporučuje, aby byly zajištěny šachty v rizikových místech nebo
tam, kde došlo v minulosti k jejich používání pro nepovolené vypouštění fekálií. Bc. Pavel
Kubásek konstatoval, že není v jeho silách i s ohledem na náklady zajistit veškeré šachty
v Řevnicích, nicméně přislíbil toto postupně řešit ve zmíněných rizikových místech.
Revitalizace městské zeleně – komise pozitivně zhodnotila stav prací na obnově zeleně
v Havlíčkových sadech.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – p. Drhlička předal seznam dřevin, které
mají v úmyslu TS Řevnice skácet nebo nechat posoudit dendrologem. Komise se
k seznamu vyjádří v co nejbližší možné době po proběhlém terénním šetření.
Problematiku vyhlášky vztahující se ke kácení dřevin rostoucích mimo les bude komise
řešit na jejím příštím zasedání. Bude přizván vedoucí TS ing. Mojmír Mikula a
zaměstnanec TS, který má na starost zeleň ve městě.
Různé
– členové komise diskutovali o černých skládkách v katastru Řevnic.
V některých případech došlo k nápravě i díky tzv. „fotopastím“. Komise tento
postup TS vítá a schvaluje.
– komise by uvítala zřízení emailové adresy (zivotniprostredi@revnice.cz), na
kterou by se mohli obracet občané Řevnic se svými podněty.

9. Závěr
1) Komise schválila statut a jednací řád komise a žádá Radu města o jeho vzetí na
vědomí a jeho zveřejnění na webu města spolu se zápisem z druhého jednání komise.
2) Komise navrhuje radě města konzultovat navržené lokality k výsadbě aleje
s vedoucím TS Řevnice a navržené body spolupráce s EKOS spol. s.r.o., a následně
tyto informace předat p. Sebastiánovi Janotovi z organizace školka Země
3) Komise souhlasí s komisí upravenou podobou rozmístění sběrných míst a kontejnerů
na BRKO. Dále dává na zvážení umístění zkušebního kontejneru na drobné kovy

(plechovky atp.) po zvážení všech možností ve vztahu k smlouvě uzavřené s EKOKOMem.
4) Komise požaduje postupné zajištění rizikových šachet proti neoprávněnému
vypouštění fekálií.
5) Komise žádá o zřízení emailové adresy, která bude sloužit pro komunikaci
s veřejností.
6) Komise doporučuje zveřejnit informaci o možném bezúplatném odběru kompostu
z kompostárny EKOSu pro občany Řevnic.
Zapsal: 7.3.2015
Ing. Jan Lojda, Ph.D.

