
Zápis 
ze 4. jednání Komise životního prostředí 

 

konané dne: 10. 11. 2015 v 18.00 hod 

místo: Městský úřad Řevnice 

 

Přítomni:  

Komise životního prostředí: Ing. Jan Lojda, Ph.D., Mgr. Martina Skovajsová, Zdeněk Burián 

Rada města: Ing. Tomáš Smrčka, MgA Marie Reslová 

Hosté: Bc. Pavel Kubásek, Ing. Mojmír Mikula, p. Blažej 

 

Zápis dle jednotlivých bodů programu: 

1. Zahájení - Předseda komise Jan Lojda přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s programem jednání. 

2. Kácení dřevin rostoucích mimo les – vyhláška, fond obnovy – Od poslední schůzky 

proběhl sběr podkladů (legislativa, vyhlášky jiných obcí). Do 30. 11. předloží komise 

návrh vyhlášky, která bude řešit především zákonné instituty dosud neaplikované, kterými 

jsou náhradní výsadba na pozemcích města a odvod do tzv. zeleného fondu. Fond by měl 

být plněn rozpočtem města, možným zdrojem financí zeleného fondu by mohly být 

pokuty uložené Městskou policií na úseku životního prostředí. Ve vyhlášce by měl být 

zohledněn důvod kácení. Komise navrhuje provést celkovou evidenci stromů v Řevnicích, 

ideálním stavem by bylo oštítkování stromů a zavedení pasportů stromů s vyjádřením 

naléhavosti údržby nebo obměny. 

3. BRKO – analýza, vyhodnocení, nástin dalšího řešení – Pavel Kubásek předložil analýzu 

vývoje množství odpadu ve vztahu k BRKO. Z uvedeného vyplývá, že objem 

komunálního odpadu mírně klesá, přičemž objem BRKO výrazně v roce 2015 narostl 

(meziroční nárůst o 270% - odhad ke konci 2015). Důvodem je zavedení svozu BRKO 

v rámci systému nakládání s BRKO v Řevnicích. Problémem je kapacita kontejnerů a 

kapacita svozu. Komise se shodla, že servis poskytovaný občanům (svoz BRKO) je nad 

rámec toho, co po obci vyžaduje příslušná legislativa. Přesto má město zájem situaci dále 

řešit. V úvahu připadá 1) navýšení frekvence svozu – do doby zjištění ekonomiky celého 

procesu nelze nastavit, 2) posílení kapacity „rotujícími“ velkoobjemovými kontejnery, 

které by byly umístěny na předem vybraných místech vždy po určitou dobu – zde je riziko 

plnění kontejneru jiným odpadem, 3) objednání svozu BRKO u svozové firmy – toto 

představuje investici producenta (RD) do typizované popelnice, což bude zřejmě 

překážkou, 4) snížení objemu odkládaného BRKO kompostováním (předcházení vzniku 

odpadu). Pro rozhodování je třeba dopočítat nákladovost svozového procesu (zajistí M. 

Mikula ve spolupráci s P. Kubáskem). Komise se dále shodla na vytvoření dotazníku pro 

občany Řevnic za účelem získání zkušeností občanů s produkcí a odstraňováním BRKO a 

za účelem zjištění případného zájmu o domácí kompostéry dotované z programu OPŽP. 

Sestavení a distribuci dotazníků prostřednictvím RUCHu a webu Řevnic zajistí komise ve 

spolupráci s Radou města do 23. 11. 2015. 

4. ČOV Řevnice – Komise konstatovala problém při přijímání fekálních vozů na ČOV 

Řevnice. Při jejich odmítnutí na ČOV hrozí dopady na ŽP. Pavel Kubásek vysvětlil 

nutnost nastavení limitu 60m3/den, který odpovídá zhruba 1800 ekvivalentních obyvatel. 

Při překročení tohoto limitu není možné garantovat limitní hodnoty na výstupu z ČOV. 

Komise připomněla návrh z minulého zasedání, který spočívá ve vysoutěžení svozové 

firmy, která by na základě smlouvy obstarávala svoz z předem dané oblasti a byla by 

jediným subjektem dovážejícím odpadní vody na ČOV. Nástin řešení je nutné dále 

projednat s EKOSem. Pavel Kubásek informoval o opravě odstředivky kalů, vše je nyní 



v provozuschopném stavu. Přetrvává problém s průsaky dešťové vody do kanalizace, 

město připravuje průzkum kanalizačního systému k nalezení problémových míst. 

5. Havlíčkovy sady – Mojmír Mikula předložil roční plán údržby parku, který především 

vychází z  podmínek údržby nastavených realizační firmou (vazba na záruční podmínky). 

Komise upozornila na problém při odebírání vody z potoka k zalévání. Dle vyjádření rady 

města se toto stalo pouze jednou při zakládání parku a nebyla to záležitost města, ale 

realizační firmy. Vodu k zalévání parku odebírají TS z vodojemu v Selci. 

6. Rekonstrukce ulic Školní, Mírová – Komise upozornila na fakt, že je třeba při 

projektování obnovy silnic dbát na projektování sběrných hnízd jako součást projektové 

dokumentace. Za tímto účelem by bylo vhodné finalizovat mapu sběrných míst tak, aby 

s ní mohli do budoucna projektanti pracovat. Dále komise navrhuje v rámci rekonstrukce 

ulice Legií řešit obnovu stromů přiléhajících ke školnímu areálu. Rada města navrhuje 

toto řešit společně se zelení v celém školním areálu v příštím roce prostřednictvím 

některého z dotačních titulů. 

7. Nakládání s komunální dešťovou vodou – Tento bod nebyl otevřen. 

8. Dotační politika - Tento bod nebyl otevřen. 

9. Různé – Z. Burián požádal o realizaci návrhu komise v otázce umístění košů na psí 

exkrementy. Komise předá navrhované rozmístění košů vedoucímu TS. 

10.  Závěr 

 

1) Komise předloží do 30. 11. návrh Vyhlášky o kácení dřevin rostoucích mimo les. 

2) Komise navrhne postup v evidenci stromů rostoucích mimo les. 

3) Komise zajistí sestavení dotazníku vztahujícího se k BRKO, jeho distribuci, sběr a 

vyhodnocení dat.  

4) Komise bude dále jednat s městem, resp. s EKOSem o možnosti vybrání jediné firmy 

zajišťující svoz fekálií na ČOV. 

5) Komise dopracuje ve spolupráci s TS a EKOSem mapu sběrných míst na tříděný 

odpad. 

 

Zapsal: 15. 11. 2015 

Jan Lojda, Martina Skovajsová 


