Komise životního prostředí Rady města Beroun

Zápis č. 4/2021
ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 13. září 2021
od 15:30 hodin v Berouně na radnici ve velké zasedací místnosti
Přítomni
Členové komise:

Emil Šnaidauf (předseda komise)
Jan Holeček (místopředseda komise)
František Pojer
Adam Voldán
Jiří Novák
Zdeněk Košlík

Tajemník komise

Jan Marek

Hosté:

Jitka Ciroková - vedoucí odboru ŽP
Michal Bouček - referent odboru ŽP

Neomluveni:

Jiří Mužík

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Jan Marek
Jiří Novák

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení komise
3. Plán práce komise ŽP na rok 2022
4. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájil a dále řídil její předseda pan Šnaidauf, který určil zapisovatelem pana Marka a
ověřovatelem zápisu určil pana Nováka.
Konstatoval, že komise je usnášení schopná. Navrhl program jednání, který byl schválen ve shora
uvedeném znění.
K bodu 2 – Kontrola plnění usnesení komise
Kontrolu usnesení komise provedl předseda komise pan Šnaidauf, který konstatoval, že usnesení bylo
splněno.
Komise vzala tuto informaci na vědomí.
K bodu 3 – Plán práce komise ŽP na rok 2022
Předseda komise rozebral jednotlivé tematické celky současného plánu práce zejména z pohledu, co již
se v tomto roce probralo a co zbývá probrat a vyzval členy, aby se vyjádřili k prioritám na rok 2022 ze
svého pohledu. Pan Voldán sdělil, že s ohledem na problematiku vodojemu Na Kopanině vidí jako prioritu
téma: pitná voda + alternativní zdroje pitné vody a problematiku odpadních vod. V tématickém okruhu
Doprava a komunikace by se měla komise zaměřit na problematiku k formám ekologické osobní dopravy
– cyklostezky a elektrokola.
Členové komise se dohodli na tom, že definitivní plán činnosti komise na rok 2022 nadefinují na příštím
zasedání komise a předloží ho radě města ke schválení.
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K bodu 4 – Různé
4.1. Regulace průtoku na „velkém“ jezu v Berouně.
Pan Voldán dopředu avizoval, že by se v rámci bodu různé chtěl dotázat na regulaci průtoku, kterou
provádí vlastník malé vodní elektrárny na „velkém“ jezu v Berouně. Pan Voldán vypozoroval, že během
několika hodin hladina pod jezem kolísá o 30 cm v extrémních případech i o 50 cm a potom je koryto
„náhle bez vody“ a byl cítit velký zápach (poprvé si tohoto kolísání všiml dne 16.8.2021).
Paní Ciroková a pan Bouček k dané problematice sdělili, že ve dnech 16. a 17.8.2021 byla měněna
pístnice pohyblivé části prvního jezového pole, a proto bylo potřeba snížit hladinu v nadjezí a omezit
přeliv. K poklesu hladiny řeky Berounky pod jezem došlo následně dočasně při opětovném plnění zdrže.
4.2. Projekt „Beroun – door to door systém sběru a svozu odpadů“ - varianty režimu svozu odpadů.
Pan Marek se z pověření paní starostky dotázal členů komise na to, jakou z variant svozu odpadu
z nádob u rodinných domů podle připravovaného projektu podporují. Zda variantu č.1: svoz směsného
(zbytkového) komunálního odpadu (SKO) 1 x za 14 dní a svoz plastu a papíru 1 x za měsíc), nebo
variantu č.2: svoz SKO, plastu a papíru 1 x za 3 týdny. Členové komise vnímají variantu č.2 jako cílovou,
ale zahájit projekt doporučují podle varianty č.1.
4.3 Podněty na úpravy zeleně.
Byly podány dva podněty na konkrétní úpravu zeleně v určité lokalitě. Předseda komise upozornil na to,
že komise má v souladu se zásadami činnosti komisí rady města především řešit úkoly zadané radou
města, podílet se na zadávání koncepcí a z vlastní iniciativy předkládat radě města návrhy na systémová
řešení problémů. Dané podněty proto doporučil řešit operativně v běžném úředním postupu (v tomto
případě přes odbor majetku a investic) a nikoliv „přes“ komisi ŽP a „přes“ radu města.
Členové komise si naplánovali, že příští zasedání komise se uskuteční 29. listopadu 2021 v 16:00
hodin.
Předseda komise ukončil jednání v 17:25 hod.

Zapsal: Jan Marek

Ověřil: Jiří Novák

Předseda komise: Emil Šnaidauf
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