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Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 2/2017 

ze dne 08.02.2017 
 
Přítomni: Ing. Milan Skula – předseda komise pro životní prostředí 

Ing. Jaroslav Matička - člen komise pro životní prostředí 
MUDr. Jitka Kolářová – členka komise pro životní prostředí 
Jolana Planičková – členka komise pro životní prostředí  
MVDr. Jiří Mareš - místopředseda komise pro životní prostředí 
Ing. Pavel Hons – člen komise pro životní prostředí 
 
Ing. Vladimíra Váchová – tajemnice komise pro životní prostředí 

 
Omluveni: Mgr. Olga Kottová – členka komise pro životní prostředí 
 
Neomluveni:  Jan Čáka - člen komise pro životní prostředí 
 
Hosté:   Ing. Ingrid Juklová – vedoucí odd. dopravy a veřejného pořádku OSM 
   
  
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 2/2017 

2. Tašky na separovaný odpad 

3. Zpráva č.6 o kontrolách nakládání s odpady 

4. Různé  

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 2/2017 

Předseda komise pro životní prostředí seznámil přítomné členy komise s programem jednání 
č. 2/2017. Dále vyzval členy komise k hlasování o účasti hostů na jednání komise. 

Závěr:  
Komise pro životní prostředí schvaluje program jednání č. 2/2017 a souhlasí s účastí 
hostů na jednání komise. 

Hlasování: 
Pro: 5 - Ing. Skula, Ing. Hons, Planičková, Ing. Matička, MVDr. Mareš 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

2. Tašky na separovaný odpad 

V průběhu úvodu projednávání tašek na separovaný odpad přišla paní MUDr. Kolářová. 

Předseda komise Ing. Skula přednesl bod jednání týkající se odnosových tašek na 
separovaný odpad. V diskuze probíhala problematika zvýšení kultury separace odpadů, 
udržování pořádku okolo kontejnerových stání a možnosti financování nákupu odnosových 
tašek pro občany města v letošním roce, vhodnost nákupu a způsob distribuce občanům. 

Závěr:  
Komise doporučuje RM zahájit realizaci pilotního projektu takto: komise z prostředků 
na „Program na poskytnutí dotace z finančních prostředků komise pro životní 
prostředí RM Louny pro rok 2017“ vyčlení částku odpovídající nákupu 8 kartonů resp. 
400 ks sad tašek na odnos separovaného odpadu (přibližně se jedná o částku 17 tisíc 
Kč), které budou k dispozici prostřednictvím OSM občanům města Louny. Specifikace 
tašek viz. příloha zápisu č.1. 
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Hlasování: 
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Planičková, Ing. Matička, MVDr. Mareš, MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

3. Zpráva č.6 o kontrolách nakládání s odpady 

 
Předkládaná „Zpráva č. 6“ komisi pro životní prostředí je zpracována za 2. pololetí roku 
2016. 
 
Druhé pololetí roku 2016 
A/ Na území města Louny provedl odbor životního prostředí v druhém pololetí r. 2016 
celkem 6 kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání podle 
§ 79 odst. 1 písm. f) a  § 80 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech se zaměřením na vznik 
odpadů, jejich odstraňování a třídění.  
 
Při kontrolách podnikatelé předložili doklady o odstraňování odpadů např.: 
- uzavřenou smlouvu se společností Marius Pedersen a. s.  
- uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti, která řeší společné využívání 

nádob na směsný komunální odpad 
- doklady o předání  odpadů  oprávněným  osobám  k nakládání s odpady podle zákona 

o odpadech. 
 
 
Kontroly byly provedeny: 
 
Na Suzdalském náměstí - provedena kontrola u 4 prodejen. 
U prodejen nebyly zjištěny nedostatky. Prodejny mají zajištěn odvoz odpadů. 
 
V ulici  Husova  –  provedena kontrola  u 2 prodejen. 
U prodejen nebyly zjištěny nedostatky. Prodejny mají zajištěn odvoz odpadů. 
 
Za druhé pololetí roku 2016 byly uděleny dvě pokuty za porušení povinnosti vyplývající 
ze zákona o odpadech na základě kontrol, které byly provedeny v prvním pololetí v roce 
2016.  
 
Odbor životního  prostředí  obdržel  od živnostenského úřadu seznam provedených kontrol u 
8 podnikatelů ve městě Louny, který mimo jiné prováděl kontroly způsobu nakládání 
s odpady a po posouzení pracovníkem odpadového hospodářství bylo zjištěno, že uvedené 
subjekty s odpady nakládají v souladu se zákonem o odpadech.  
 

Závěr:  
Komise bere na vědomí zprávu č. 6 o kontrolách nakládání s odpady, kterou předložila 
paní Oulická, referentka odboru životního prostředí.  
 

Hlasování: 
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Planičková, Ing. Matička, MVDr. Mareš, MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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4. Různé 

Komise pro ŽP byla obeznámena s návrhem programu na poskytnutí dotace z finančních 
prostředků komise pro životní prostředí RM Louny pro rok 2017. Členové diskutovali 
o jednotlivých okruzích způsobilých žadatelů. 

Závěr:  
Komise ŽP souhlasí se zněním programu na poskytnutí dotace z finančních 
prostředků komise pro životní prostředí RM Louny pro rok 2017. 
 

Hlasování: 
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Planičková, Ing. Matička, MVDr. Mareš, MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Komisi byla předložena individuální žádost EC Dymnivka při DDM Postoloprty. V žádosti byla 
uvedeno, že finanční částka bude využita na projekt s tématem „Ptáci kolem nás“. 
Požadovaná částka byla ve výši 10 000 Kč. 

Závěr:  
Komise ŽP schvaluje částku poskytnutou EC Dymnivka v uvedené výši 10 000 Kč. 
 

Hlasování: 
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Planičková, Ing. Matička, MVDr. Mareš, MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Další individuální žádost byla od Českého zahrádkářského svazu, který žádal o příspěvek na 
tematický zájezd pořádaný za účelem rozšíření zahrádkářských znalostí. 

Závěr:  
Komise ŽP zjistila, že žádost nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace (z programu 
na poskytnutí dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM Louny 
pro rok 2017). KŽP zamítá tuto žádost z důvodu nesplnění podmínek pro udělení 
dotace. 
 

Hlasování: 
Pro: 6 - Ing. Skula, Ing. Hons, Planičková, Ing. Matička, MVDr. Mareš, MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Komise byla seznámena s podanou žádostí Města Louny (zastoupené oddělením dopravy a 
veřejného pořádku odboru správy majetku) ve spolupráci EC Dymnivka při DDM Postoloprty 
za podpory komise pro životního prostředí RM Loun na projekt „My na Zemi“. 

 

Člen komise Ing. Matička vznáší podnět odboru ŽP ohledně existence nelegální  skládky na 
k.ú. směr Louny – Březno (kolem Ohře) po pravé straně asfaltové komunikace cca 800-
900m od odbočky na Mělce jsou 2 skládky (vyhozené staré pneumatiky). Dále se pak 
nacházejí zbytky plastů (pravděpodobně po opravě osobních automobilů). 

KŽP žádá informaci o způsobu odstraňování výše uvedených skládek. 
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Účast členů komise pro životní prostředí na jednáních 

    

Počet jednání ve 
volebním období* 18   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Milan Skula 18 0 0 

MVDr. Jiří Mareš 14 3 1 

Ing. Pavel Hons 17 1 0 

Ing. Jaroslav Matička 11 4 3 

MUDr. Jitka Kolářová  17 1 0 

Jan Čáka 5 7 6 

Jolana Planičková 17 1 0 

Mgr. Olga Kottová 10 2 0 

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 

Termín další schůzky komise pro životní prostředí byl předběžně stanoven na 08.03.2017. 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Milan Skula  předseda  08.02.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
Ověřovatel: MVDr. Jiří Mareš  místopředseda  08.02.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 

 
Přílohy: 
1. Specifikace odnosových tašek na separovaný odpad. 
2. Program na poskytnutí dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM 
Louny pro rok 2017 

 
 
 
 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady 
města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim 
zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 2/2017 projednala Rada města Loun 
na své 51. schůzi dne 20.02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
Usnesení č. 60/2017  
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 1/2017 a č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  

Zapsala: Ing. Vladimíra Váchová  tajemnice   08.02.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
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zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady města Loun č. 1/2017 ze dne 11.01.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrhy Komise pro životní prostředí RM uvedené v zápise z jednání KŽP č. 1/2017 ze dne 
11. ledna 2017 takto: 
a) vytvoření systému ucelené koncepce údržby, výsadby a obnovy dřevin ve městě Louny  
b) prověření možnosti financování uvedeného návrhu prostřednictvím dotace (např. z OPŽP 
apod.), realizaci zadat externí odborné firmě, ze strany OSM supervize 
3) u k l á d á 
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení RM 
T: 31.12.2017 
4) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady města Loun č. 2/2017 ze dne 08.02.2017 
5) s c h v a l u j e  
návrhy Komise pro životní prostředí RM uvedené v zápise z jednání KŽP č. 2/2017 ze dne      
8. února.2017 takto: 
a)  poskytnutí individuální dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM: 

- Domu dětí a mládeže Postoloprty, příspěvková organizace, Postoloprty, Jiráskovo 
náměstí 490, IČ: 70698252 
na nákup materiálu pro praktickou část a odměn pro výherce soutěže „Ptáci kolem nás“ a 
osvětovou akci „Vítání ptačího zpěvu“ v celkové výši 10 000 Kč 
 

b)  neposkytnutí dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM Českému 
zahrádkářskému svazu, IČ: 00433578 vzhledem k tomu, že tato žádost nesplňuje 
podmínky pro poskytnutí dotace 

 
c)  realizaci pilotního projektu nákupu tašek na odnos separovaného odpadu z finančních 

prostředků komise pro životní prostředí RM ve výši 17.000 Kč 
6) u k l á  d á 
Ing. V á c h o v é , tajemnici komise pro ŽP, informovat Český zahrádkářský svaz, 
IČ: 00433578 o neposkytnutí dotace  
T: 15.03.2017 
7) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, předložit radě města veřejnoprávní smlouvu 
dle bodu 4 b) 
T: 31.03.2017 
8) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zabezpečit nákup a distribuci 8 kartonů resp. 
400 ks sad tašek na odnos separovaného odpadu 
T: 31.05.2017 
9) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, předat odboru životního prostředí podnět člena 
komise ohledně existence nelegální skládky na k.ú. směr Louny – Březno 
T: 31.03.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Čermák, Pehr, Bouda, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 

 


