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Zápis z jednání komise pro životní prostředí RM č. 4/2017 

ze dne 05.04.2017 
 
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 
MVDr. Jiří Mareš - místopředseda komise pro životní prostředí 
Ing. Pavel Hons – člen komise pro životní prostředí 
Mgr. Olga Kottová – členka komise pro životní prostředí 
Jolana Planičková – členka komise pro životní prostředí  
 
Ing. Vladimíra Váchová – tajemnice komise pro životní prostředí 

 
Omluveni: - 
 
Neomluveni:  Jan Čáka - člen komise pro životní prostředí 
 
Hosté:   Ing. Ingrid Juklová – vedoucí odd. dopravy a veřejného pořádku OSM 
  Bc. Tereza Havlínová – referent odboru správy majetku 

Ing. Marcela Nováková – referent odboru životního prostředí 
  
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 4/2017 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Dětská psychiatrická nemocnice 
Louny 

3. Metodika kontrol v oblasti odpadového hospodářství 

4. Koncepce údržby, výsadby a obnovy stromů ve městě Louny 

5. Různé  

 

1. Schválení programu jednání komise pro životní prostředí č. 4/2017 

Předseda komise pro životní prostředí seznámil přítomné členy komise s programem jednání 
č. 4/2017. Dále vyzval členy komise k hlasování o účasti hostů na jednání komise. 

Závěr:  
Komise pro životní prostředí schvaluje program jednání č. 4/2017 a souhlasí s účastí 
hostů na jednání komise. 

Hlasování: 
Pro: 7 - Ing. Skula, Ing. Hons, Ing. Matička, MUDr. Kolářová, Mgr. Kottová, Planičková, 
MVDr. Mareš 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

2. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Dětská psychiatrická nemocnice 
Louny 

Dne 22.03.2017 obdržela tajemnice komice od ekonomického odboru, Městského úřadu 
Louny, žádost Dětské psychiatrické nemocnice Louny, příspěvkové organizace Ministerstva 
zdravotnictví České republiky o dotaci ve výši 10.000 Kč na ekologickou výchovu 
u hospitalizovaných dětí. 
Dotace by byla použita na: 
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1. výrobu ptačích budek: prkna, pilky, smirkový papír, vruty, metr, barvy, háčky a řetízky 
na zavěšení (3 000 Kč) 
2.  otevření hrnčířské dílny: keramická hlína, hřebeny, kartáčky, očka, válečky, 
glazurovací kleště, nože, jehly, glazury, engoby (7 000 Kč) 
Výše uvedené by bylo využíváno pro terapeutickou práci s hospitalizovanými pacienty. 

Celkové předpokládané výdaje na činnost jsou 15.000 Kč. 
Vzhledem k zaměření této činnosti, která se snaží změnit uvažování dětí v oblasti životního 
prostředí, podpořit zájem dětí o přírodu a její ochranu, doporučuje odbor správy majetku 
poskytnutí požadovaného příspěvku ve  výši dle volných prostředků komise. 
 
MUDr. Kolářová uvádí, že nemůže v této věci hlasovat, jelikož s Dětskou psychiatrickou 
nemocnicí Louny spolupracuje a jednalo by se tedy o střet zájmů. 
 
Finanční stav prostředků, kterými nyní disponuje komise, je 8 000 Kč. 

Závěr: 

Komise pro životní prostředí souhlasí s přidělením individuální dotace Dětské 
psychiatrické nemocnici, příspěvkové organizaci Ministerstva zdravotnictví České 
republiky ve výši 8 000 Kč. 

Hlasování: 
Pro: 5 - MVDr. Mareš, Ing. Hons, Planičková, Mgr. Kottová, Ing. Matička 
Proti: 1 - Ing. Skula 
Zdržel se: 1 - MUDr. Kolářová 

 

3. Metodika kontrol v oblasti odpadového hospodářství 

Členové komise na jednání č. 3/2017 projevili zájem o řešení problematiky v oblasti kontrol 
nakládání s odpady u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a 
vyžádali si přítomnost Ing. Marcely Novákové (referent odboru životního prostředí, odpadové 
hospodářství).  

Ing. Marcela Nováková byla přizvána a obeznámena s tématem jednání, metodiku předem 
nepředložila.  

Ing. Nováková prohlásila, že vzhledem k časovému vytížení doposud neprovedla žádnou 
kontrolu a není si vědoma existence metodického postupu provádění kontrol, než dle zákona 
o odpadech. 

Ing. Skula zdůraznil potřebu provádění kontrol v PLNÉM ROZSAHU uvedeném 
v §16 zákona o odpadech, s využitím všech pravomocí a prostředků, které má odbor 
životního prostředí ze zákona k dispozici. Dosud prováděné kontroly nakládání s odpady 
u podnikatelů byly ze strany odboru životního prostředí zaměřeny ve valné většině pouze na 
kontrolu platných smluv mezi podnikatelskými subjekty a svozovou společností. 
Kontrolovány nebyly povinnosti původců komplexně (právě podle uvedeného zákona) 
tzn. včetně kontroly, zda subjekt odpady zařazuje podle druhů a kategorií, zajišťuje 
přednostní využití odpadů, shromažďuje odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií, vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd. Současné 
zápisy z kontrol předkládané periodicky KŽP mají pouze informativní charakter a komise je 
„pouze“ bere na vědomí (jako informaci o provedené kontrole). Stávající kontroly jsou 
naplňovány spíše formálně. Při tomto způsobu je následně obtížně doložitelné, zda 
právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (působící na území města), splňují 
požadavky zákona o odpadech (a související legislativy v oblasti nakládání s odpady), 

vč. OZV č. 4/2017 (v případech, kdy podnikatelé odstraňují vytříděné složky komunálního 

odpadu (sklo, papír, sklo, nápojový karton) z podnikání jako občané z domácností). 
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Problém je, že při takto prováděných kontrolách nedochází k cílené identifikaci neshod a 
nežádoucích stavů v oblasti nakládání s odpady ani ke zlepšování situace hromadění 
odpadů okolo kontejnerových stání zejména v centru města, kde je velké množství drobných 
provozoven, z nichž mnohé odstraňují odpad do nádob určených pro občany (čímž dochází 
k přeplňování kapacity a souvisejícím negativním jevům). Z výše uvedených důvodů ztrácí 
smysl kontroly vůbec provádět. 

Komise navrhuje postup provádění kontrol odborem životního prostředí popsat a zpracovat 
metodicky, např. ve formě CHECK LISTU s popisem kontrolovaného parametru 
(dle povinností původců odpadů uvedených v §16 zákona o odpadech), s hodnocením stavu 
zjištěného kontrolou (slovní popis) a vyhodnocením (splněno/nesplněno). Tím bude zajištěno 
provádění kontrol vždy stejným způsobem, bez ohledu na osobu provádějící kontrolu. 
Očekávaným výsledkem je zefektivnění kontrol, snadnější zavedení nápravných opatření, 
vyšší akceschopnost při odstraňování nežádoucích jevů při nakládání s odpady. Zároveň by 
mělo dojít k personální optimalizaci (kontroly podle zpracovaného postupu může provádět 
i méně zkušený úředník, např. absolvent). 

 Ing. Nováková prohlásila, že se chystá na kontroly právnických osob, u kterých má 
pochybnosti z odevzdaného hlášení ISPOP. Dle organizačního řádu MÚ Louny je působnost 
dle zákona o odpadech výhradě v kompetenci OŽP. 

Závěr: 

Ing. Nováková podala informace k dosavadním provedeným kontrolám. Komise byla 
seznámena s kompetencemi OŽP a OSM. Komise doporučuje RM uložit OŽP připravit 
a předložit KŽP postup provádění kontrol nakládání s odpady osob oprávněných 
k podnikání a právnických osob. Komise doporučuje RM provést urgentně opatření 
vedoucí v dohledné době k vyřešení personální problematiky na OŽP. 

Hlasování: 
Pro: 7 - MVDr. Mareš, Ing. Hons, Planičková, Mgr. Kottová, Ing. Matička, Ing. Skula, 
MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  

 

4. Koncepce údržby, výsadby a obnovy stromů ve městě Louny 

Dle návrhu KŽP na zpracování Koncepce zeleně ve městě Louny byl osloven Ing. Jan 
Švejkovský, zpracovatel PD „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech“ za účelem 
zpracování orientačního návrhu koncepce zeleně pro město Louny. Tento návrh přiložil OSM 
v příloze k tomuto bodu. Dle návrhu je prvotně nutné provést inventarizaci dřevin na území 
města vč. pasportizace do vhodného programu GIS. Doporučený následný postup spočívá 
ve vytipování lokalit, kde bude proveden dendrologický posudek, na jehož základě je nutné 
postupovat a současně bude navržena náhrada za odstraněnou zeleň. V součinnosti se 
správcem systému MISIS, který je využíván Městským úřadem v Lounech, měl být 
představen výsledek pasportizace ve zmíněném programu na jednání KŽP dne 05.04.2017. 
Jako vhodná lokalita pro demonstraci byla vybrána ulice Riegrova, kde proběhla v roce 2015 
rekonstrukce zeleně. Zeleň (dřeviny i travnaté plochy) byla následně zaměřena geodetickou 
firmou za účelem získání dotace a z tohoto důvodu byla vybrána jako nejvhodnější.  
 

V rámci zjišťování informací o zpracování koncepce zeleně byla telefonicky oslovena i okolní 
města (Most, Bílina, Litoměřice, Lovosice, Žatec), z jejichž sdělení vyplývá jasný výsledek a 
to takový, že pokud koncepci obnovy zeleně mají, je při obnově zeleně postupováno 
postupně, dle pasportizace a vytipování lokalit se zhoršeným zdravotním stavem zeleně.  
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Závěr: 

Komise byla seznámena se zahájenými kroky při zpracování koncepce údržby, 
výsadby a obnovy stromů ve městě Louny, představila je Bc. Havlínová, bohužel nebyl 
přítomen odborný zástupce pro editaci v programu  MISIS a nebyla představena 
ukázková část zpracování – Riegrova ulice. 

KŽP  si žádá na příštím jednání přítomnost odborného zástupce. 

Hlasování: 
Pro: 7 - MVDr. Mareš, Ing. Hons, Planičková, Mgr. Kottová, Ing. Matička, Ing. Skula, 
MUDr. Kolářová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  

5. Různé  

Na konci měsíce února došlo k úpravě 10 kusů Acer platanoides ‘‘Globosum‘‘ a části dřevin 
v okolí stromořadí na Tyršově náměstí. V měsíci březnu proběhl ořez 75 kusů lip 
v ul. Fügnerova. Jedna z lip byla pokácena kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Komise byla 
informována o provedených úpravách, neboť tyto akce byly v minulosti na jednáních komise 
diskutovány. 

Komise byla obeznámena s problémem nákupu odnosových tašek na separaci. Toto téma 
bude dále projednáno na příštím jednání spolu s dalším tématem rekonstrukce veřejné 
zeleně v minulých letech. 

Účast členů komise pro životní prostředí na jednáních 

    

Počet jednání ve 
volebním období* 20   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Ing. Milan Skula 20 0 0 

MVDr. Jiří Mareš 16 3 1 

Ing. Pavel Hons 19 1 0 

Ing. Jaroslav Matička 13 4 3 

MUDr. Jitka Kolářová  19 1 0 

Jan Čáka 5 7 8 

Jolana Planičková 18 1 1 

Mgr. Olga Kottová 12 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 10.05.2017. 
 
Schválil: Ing. Milan Skula  předseda  05.04.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 
Ověřovatel: 

 
MVDr. Jiří Mareš 

  
místopředseda 

  
05.04.2017 

  

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
 

 
 

Zapsala: Ing. Vladimíra Váchová  tajemnice   05.04.2017   

 Jméno  Funkce  Datum  Podpis 
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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. 4/2017 projednala Rada města Loun 
na své 54. schůzi dne 24.04. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 

Usnesení č. 134/2017  
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 3/2017 a č. 4/2017 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 3/2017 ze dne 08.03.2017 
2) s c h v a l u j e  
stanovisko nerozšiřovat parkovací plochu u garáží v ulici Přemyslovců 
3) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, informovat žadatele o rozhodnutí Rady města 
Loun uvedeného pod bodem 2) zápisu č. 3/2017 
T: 15.05.2017 
4) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady města Loun č. 4/2017 ze dne 05.04.2017 
5) s c h v a l u j e  
návrhy Komise pro životní prostředí RM uvedené v zápise z jednání KŽP č. 4/2015 ze dne 
05.04.2017 takto: 
- poskytnutí individuální dotaci z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM 
Dětské psychiatrické nemocnici Louny, příspěvková organizace, Rybalkova 1400, 
IČ: 00831034, na pořízení materiálu na výrobu ptačích budek, nákup keramické hlíny 
a pomůcek pro práci s hlínou v celkové výši 8 000 Kč 
6) s c h v a l u j e  
rozpočtovou změnu, která bude součástí rozpočtového opatření č. 6/2017/RM: 
- snížení běžných výdajů komise pro životní prostředí RM ODPA 3792 položky 5222 ve výši 
8.000 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 3792 
položky 5339 ve výši 8.000 Kč ORJ 39 – Správa majetku z důvodu poskytnutí individuální 
dotace Dětské psychiatrické nemocnici Louny, příspěvkové organizaci 
7) s c h v a l u j e  
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace – Dětské psychiatrické nemocnici 
Louny v předloženém znění 
8) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy 
dle tohoto usnesení 
T: 31.05.2017 
9) u k l á d á  
Ing. N o v á k o v é, zástupci vedoucí odboru ŽP, zajistit zpracování postupu provádění 
kontrol nakládání s odpady fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob 
odborem ŽP a předložit tento postup komisi pro životní prostředí RM 
T: 15.06.2017 
10) b e r e   n a   v ě d o m í 
Rezignaci p. Jana Čáky na člena komise pro životní prostředí RM 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 


