MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Datum jednání:

14. 1. 2020

Místo jednání:

zasedací místnost č. 301, Lipanská 7

Začátek jednání:

16.30 hod

Konec jednání:

17.40 hod

Jednání řídil:

Bc. Jiří Svrček

Počet přítomných členů:

7, komise usnášení schopná

Přítomni (podle prezentační listiny):

Miroslav Lupač, místopředseda komise
Ing. Pavel Štros, člen komise
JUDr. Eva Pánková, členka komise, příchod 17.00 hod.
Mgr. Jana Valová, členka komise
Mgr. Jan Novotný, člen komise
Miroslav Rubáš, člen komise

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:

RNDr. Jan Materna, Ph.D., člen komise
David Tacl, M. A., člen komise
Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise

Nepřítomni:

Přítomní hosté:

Filip Stome
Ing. Štěpánka Doležalová, referent oddělení správy zeleně a investic
Jana Belecová, uvolněná radní MČ
Jiří Ptáček, starosta MČ Praha 3
Pavel Hroch, vedoucí oddělení správy komunálních služeb

Počet stran:

4

Zapisovatel:

Ing. Štěpánka Doležalová

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jana Valová, členka komise

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1: Možnost umístění kontejnerů na jedlé oleje na území Prahy 3
4. Bod jednání 2: Instalace krmítek pro ptáky na území Prahy 3
5. Ostatní
- Informace o domovních stanovištích tříděného odpadu

1. Zahájení:
Komise životního prostředí Rady městské části schválila zapisovatele Štěpánku Doležalovou:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 10/2019 z 10. 12. 2019:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení programu:
Komise životního prostředí Rady městské části schválila následující body programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1: Možnost umístění kontejnerů na jedlé oleje na území Prahy 3

4. Bod jednání 2: Instalace krmítek pro ptáky na území Prahy 3
5. Ostatní
- Informace o domovních stanovištích tříděného odpadu

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Bod jednání 1: Možnost umístění kontejnerů na jedlé oleje na území Prahy 3
Pavel Hroch, vedoucí oddělení správy komunálních služeb prezentoval KŽP problematiku umístění
kontejnerů na jedlé oleje na území Prahy 3. Pro svou prezentaci použil zkušenosti z jiných městských
částí (Praha Kolovraty, MČ Praha 2 a MHMP). Na příkladu z jednotlivých městských částí představil
různá řešení, která se liší úrovní a rozsahem podle jednotlivých potenciálních dodavatelů. Pavel Hroch
dále upozornil na riziko nehody jako vylití, požár. Nejpodstatnějším poznatkem z praxe je nutnost
pevného ukotvení kontejneru k zemi/stěně a jeho uzamčení. Jiří Svrček se dotázal na provozní náklady.
Miroslav Lupač se dotázal na předpoklad, kde budou nádoby umístěny, na plánovaný počet nádob a
četnost svozu. Dále kolik lidí odevzdává olej do sběrného dvora a zda existuje analýza svozu. Miroslav
Rubáš se dotázal, jak je zajištěný monitoring požáru a jak jsou kontejnery zajištěny proti převrácení.

Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP podporuje snahu OOŽP o umístění nádob na území MČ Praha 3. KŽP předpokládá pozitivní zájem
občanů o kontejnery na jedlé oleje, přesto je potřeba rámcově informovat občany, proč tu kontejnery
jsou a jaký mají pro obyvatele přínos. KŽP požádala OOŽP o zpracování přehledu základních informací o
nakládání s vytříděnými jedlými oleji a přínosnosti jejich třídění pro životní prostředí. KŽP doporučuje
OOŽP zpracovat návrh počtu a rozmístění nádob na recyklaci jedlých olejů, doplněný stručnou zprávou,
obsahující zdroje produkce jedlých olejů. Ve zprávě budou uvedeny příklady zkušeností z jiných
městských části a způsoby nakládání a druhotného zpracování olejů

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

4. Bod jednání 2: Instalace krmítek pro ptáky na území Prahy 3

zdržel se: 0

OOŽP informuje KŽP, že na území MČ Prahy 3 bylo instalováno 20 krmítek. Krmítka budou opatřena
štítky s logem MČ Praha 3 a informací o vhodném krmivu pro ptactvo. Všechna krmítka jsou zanesena
do mapové vrstvy na webu MČ Praha 3 včetně jejich fotografií v jednotlivých lokalitách. V radničních
novinách 02/2020 bude zveřejněn článek o rozmístění jednotlivých krmítek a správných zásadách
krmení drobného ptactva.
KŽP vzala informaci na vědomí.

5. Bod jednání 3: Ostatní – informace o domovních stanovištích tříděného odpadu
Pavel Hroch informoval o domovních stanovištích tříděného odpadu. Celkem je aktuálně přijato 120
žádostí. Přibližně bylo k 1. 1. 2020 zřízeno 75 stanovišť a cca 25 stanovišť se předpokládá zřídit
k 1.2.2020. Dalších přibližně 20 stanovišť by mělo být zřízeno k 1. 3. – 1. 4. 2020.
Pavel Hroch dále informoval o problematice venkovních stanovišť tříděného odpadu. V diskusi byly
zmíněny problémy s nepořádkem a přeplněností některých nádob. Starosta MČ Praha 3 pan Jiří Ptáček
nastínil směry k řešení problémů s nepořádkem a přeplněností. Řešením je navyšováním četností
vývozu venkovních stanovišť a další podporou zřizování domovních stanovišť tříděného odpadu.
KŽP vzala informaci na vědomí.

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 11. 2. 2020 od 16.30 hod.
S pozvánkou na toto jednání bude doručena i výzva s termínem pro potvrzení účasti a návrh termínů
jednání KŽP na rok 2020. Důrazně žádáme členy KŽP, aby svou nepřítomnost na jednání komise zaslali
předsedovi či tajemnici komise nejpozději hodinu před začátkem jednání.

Zápis ověřili:

Mgr. Jana Valová

Bc. Jiří Svrček

členka komise

předseda komise

