Program jednání KŽP dne 23.7.2014
Schválení programu jednání a určení zapisovatele.
Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.
Kompostárna – průběžné info
Sadovnické normy – průběžné info
Cenné biotopy u rybníku Sýkorník a mokřady u Klínce – průběžné info
Odběry znečištěných půd/vod v areálu Kovohutí (aktuální podklad byl zaslán
paní Landovou) – průběžné info
2.5 Posouzení kácení stromů v okolí rybníčku pod Skalkou (návrhy byly zaslány
panem Smetanou a paní Vorlovou)
2.6 Revize ochranného pásma památné lipové aleje (návrh poslala paní Vorlová)
2.7 Bolševník – průběžné info
2.8 Aktuální stav zásobování pitnou vodou
2.9 Znečištění ovzduší v areálu Kovohutí – průběžné info
3.
Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.
4.
Různé.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Zápis z jednání komise životního prostředí města Mníšek pod Brdy
konané dne 23.7.2014
Jednání se uskutečnilo dne 23.7. v 19:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Mníšek
pod Brdy.
Přítomni: dle prezenční listiny

1.

Schválení programu a určení zapisovatele
Zapisovatelem byla dohodou ustanovena Ing. Libuše Pechoušková.

2.

Stanovené úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP

2.1

Kompostárna
Předání zaslaného souboru podnětů pro zpracování výběrového řízení na PD
pro stavební povolení vedení města zajistila pí. Landová

2.2

Sadovnické normy – průběžné info
Dle informace p. Jeřábka probíhá práce na zpracování seznamu norem pro
jejich klasifikace závaznosti.

2.3 Cenné biotopy u rybníku Sýkorník a mokřady u Klínce – průběžné info

2.4 Odběry znečištěných půd/vod v areálu Kovohutí (aktuální podklady byly
zaslány paní Landovou) – průběžné info
a)
Zpráva o monitorování zbytkového ropného znečištění v podzemní
vodě po ukončení sanačních prací v prostoru areálu Kovohutě Holding DT,
a.s.
Monitoring znečištění po ukončení sanačních prací nedopadl uspokojivě a v
průběhu roku 2013 naposledy v prosinci bylo po kontrolním odběru zjištěno
opakované překročení sanačních limitů. To dle mínění zpracovatelů svědčí o
neúčinnosti sanačních prací, které zřejmě nebyly provedeny dle doporučených
postupů a pouze v omezeném rozsahu.
b)
Zpráva o zhodnocení úrovně znečištění v okolí skládek loužence
vanadu a AL- stěrů v oblasti Bažantnice.
Dle této zprávy zpracované v průběhu 2012 je znečištění monitorované oblasti
způsobené nejen havárií vanadového loužence , ale i skládkováním AL- stěrů
a je poměrně masivní. Oproti rokům 2003 a 2004 došlo dokonce ke zvýšení
nadlimitních koncentrací škodlivin.
Vzhledem k těmto alarmujícím údajům uvedeným v podkladech, komise
doporučuje vedení radnice důsledný postup v řešení kontaminace půdy,
povrchových a podzemních vod a to, jak v areálu Kovohutí, tak v jeho
bezprostředním okolí.
Dle mínění komise by bylo vhodné požádat o spolupráci sdružení mníšeckého
regionu, s ohledem na to, že některých dalších obcí se týkají dopady šíření již
zmíněné rozsáhlé kontaminace. Doporučuje obrátit se v této věci i na
příslušné orgány obce s rozšířenou působností, a na Českou inspekci
životního prostředí.
Bylo by vhodné formou průzkumu zjistit rozsah kontaminace ve vztahu
k rozsahu zasažených pozemků a k celkovému stavu poškození biotopu
zasažené oblasti spadající do majetku obcí, ale i soukromníků.
V rámci projednávání tohoto bodu byly již dříve osloveny některé vysoké školy
a jejich odezva a zájem o účast při řešení tohoto problému je pozitivní.
Komise se dohodla na přípravě souhrnu bodů zájmu pro vypracování studie,
který by mohl být předán školám pro zpracování návrhu na případný grant.
Podněty ke zpracování by měly být pokud možno co nejdříve dodány, finálním
zpracováním byli pověřeni RNDr. Straka a Ing. Pechoušková.

2.5 Posouzení kácení stromů v okolí rybníčku pod Skalkou
Komise navrhuje městu postupovat v duchu doporučení p. Smetany. Jde
zejména o staré topoly ve špatném stavu. Doporučuje u hnízdních stromů
zachovat torza do výše cca 3m.
Jedná se zejména o dva krajní topoly. Bylo doporučeno ponechat v podrostu
již mladé stromky, zejména doubky.
Je potřeba odklidit komposty nahromaděné mezi stromy, jako zdroj hniloby a
zamezit jejich vytváření.
2.6 Revize ochranného pásma památné lipové aleje
Dle návrhu Mgr. Vorlové komise doporučuje vymezit ochranné pásmo
památné lipové aleje v šíři 12 m, návrh vychází ze
Zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 46.
Komise dále doporučuje zajistit dosazování pouze jedním a to původním
druhem dřeviny (lípa malolistá) a v předepsaném sponu, ideálně dle
původních dispozic.
Doporučuje požádat o stanovisko a doporučení pí. Bočkovou (národní
památkový ústav)
Dále doporučuje zajistit výměnu stávajícího státního znaku za nový s textem
„památné stromy“ (dle vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb.).

2.7 Bolševník – průběžné info
P. Smetana podal informaci ohledně průběhu likvidace bolševníku v oblastech
tzv. motokrosu na poz. č. parc. 1996/1 a u silnice č.116
V této souvislosti byli vyzváni majitelé pozemků ke spolupráci a účinné
likvidaci bolševníku na svých pozemcích
Komise doporučuje městu učinit nezbytná opatření k likvidaci velkého
množství pneumatik ve výše uvedené lokalitě motokrosu.
2.8 Aktuální stav zásobování pitnou vodou
V souvislosti s opakovanými problémy v oblasti se zásobováním města pitnou
vodou doporučuje komise připravit vyhlášku na omezení používání pitné vody
v době sucha k jiným účelům, jako je zalévání, plnění bazénů a pod.
V této souvislosti komise pověřuje Mgr. Vorlovou přípravou článku do
Zpravodaje

2.9 Znečištění ovzduší v areálu Kovohutí – průběžné info
Byl projednán podnět p. Smetany týkající se poškození některých stromů v
areálu Kovohutí. Jde zejména o borovice a smrky. Do problému se zapojí Ing.
Salava, poškození bude posouzeno a hledána příčina.
3.

Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města
Nebyly ze strany města tlumočeny.

4. Různé
Komise opětovně doporučuje zařazení retenční nádrže do projektu ČOV.
P. Jeřábek podal informaci o průběhu prořezávání stromů v sadu za Zadním
rybníkem, přerušení řízení v oblasti Pivovárka a rozhodnutí krajského úřadu k
odvolání do územního řízení k obchodnímu centru, která má stát vedle Penny
(ve "vrbičkách").
RNDr. Straka informoval o průběhu přípravy článků o Odpadech a správném
třídění a jejich uveřejnění ve Zpravodaji.

Komise projednala jednotlivá doporučení a úkoly jednomyslným souhlasem.

Zapsala :

Ing. Libuše Pechoušková

