
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 
konané dne 21. 4. 2016, 2. patro budovy historické radnice, zasedací místnost č. 209 

 

PROGRAM: 
1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání komise 
2. Problematika znečištění ovzduší u frekventovaných silnic – doplněný bod za základě 

usnesení KŽP na začátku jednání 
3. Informace paní náměstkyně Ing. Hrbkové – zpětná vazba na usnesení KŽP; zapojení 

KŽP do projektu recyklačních dvorků 
4. Aktuální informace k problematice Ruprechtického potoka 
5. Informace k systému odpadového hospodářství v Liberci – Ing. Vinař 
6. Různé 

 

PŘÍTOMNI : Mgr. et Mgr. Zatloukal, RNDr. Herzig, Mgr. Nevečeřal, Mgr. Pudil, Bc. 
Trebicki (příchod v 16.22 hod.) 

NEPŘÍTOMNI : Ing. Mihule (omluven) 

HOSTÉ: Ing. Vinař, Ing. Joukl (odchod v 16.22 hod.) 

 

USNESENÍ PŘIJATÁ K JEDNOTLIVÝM BOD ŮM: 
ad. 1: K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

ad. 2: KŽP se usnesla, že bude na program jednání předřazen nový bod Problematika 
znečištění ovzduší u frekventovaných silnic. Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení 
– 4 přítomní členové, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo přijato. 

ad. 3: K tomuto nebylo přijato žádné usnesení. 

ad. 4: K tomuto nebylo přijato žádné usnesení 

ad. 5: K tomuto nebylo přijato žádné usnesení 

ad. 6: KŽP se usnesla, že další jednání KŽP se bude konat dne 19. 5. 2016 od 16.00 hod. 
Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 4 přítomní členové, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 1 člen. Usnesení bylo přijato. 

 

Při zahájení jednání předseda KŽP přivítal dva hosty. Prvním byl Ing. Zdeněk Joukl, zástupce 
ZO ČSOP Štěpánka - Desná, který se před jednáním KŽP dostavil do budovy historické 
radnice s dotazem, zda se může KŽP zúčastnit. Žádný z členů KŽP nevyslovil názor, že se 
Ing. Joukl nemůže zúčastnit. Dle č. II, odst. 5 jednacího řádu jsou zasedání komise veřejnosti 
přístupná, pokud komise nerozhodne jinak.  

Druhým, předem avizovaným hostem, byl Ing. Vinař, referent odpadového hospodářství 
odboru ekologie a veřejného prostoru, který členům KŽP představil systém odpadového 
hospodářství v Liberci. 

 

- Předseda KŽP navrhnul předřadit – doplnit bod programu o problematiku znečištění 
ovzduší u frekventovaných silnic, kvůli čemuž se na jednání KŽP dostavil Ing. Joukl. 

- Po představení hostů dal předseda KŽP slovo Ing. Jouklovi, který upozornil na 
pravidelné překročení limitů znečištění ovzduší u silnic, kde projede denně více jak 



5 000 aut. Jedná se zejména o NOx, oxidy síry, polétavý prach… Své názory opírá o 
dlouhodobý zájem o tuto problematiku a o data z měření v obci Desná v Jizerských 
horách. U silnic umístěny i stacionární měřící stanice zjišťující obsah škodlivin (jedna 
např. u KÚLK).  

- Ing. Joukl navrhnul řešení celé situace formou zakoupení čističek vzduchu do 
domácností, což by mělo hradit SML, jelikož on jako občan je vystaven znečištěnému 
ovzduší, jehož však není původcem. Sám nepoužívá motorové vozidlo, využívá MHD 
apod. Navrhuje předání čističek vzduchu lidem, kteří budou mít zájem, jako projev 
dobré vůle ze strany města Liberce. Pro začátek by mělo jít o cca 100 kusů čističek. 
Čističky jsou dle Ing. Joukla finančně nákladné (kolem 1 000 Kč za kus), což si jako 
důchodce nemůže dovolit. Dále navrhuje rozeslat informační letáky o zmíněné 
problematice do domácností.  

- Předseda KŽP upozornil, že se nejedná o koncepční a univerzálně použitelné řešení, 
neřeší se příčina, ale důsledek. Navrhnul Ing. Jouklovi předložení kvalifikovaného 
odhadu použitelnosti a vlivu čističek vzduchu na čistotu ovzduší, na zlepšení životního 
prostředí obyvatel. 

- Mgr. Nevečeřal poznamenal, že nejde o řešení problému v místě jeho zrodu a dále 
doporučil Ing. Jouklovi obrátit se s požadavkem na zakoupení čističky vzduchu spíše 
na zdravotní pojišťovny.  

- Mgr. Pudil dodal, že se má jednat o osobní iniciativu každého občana, nelze toto 
delegovat na obce či stát. 

- Předseda KŽP po diskuzi poděkoval Ing. Jouklovi za podnět a účast na této části 
jednání KŽP. V 16.22 Ing. Joukl jednání KŽP opustil. 

 
 
K bodu č. 2: Problematika znečištění ovzduší u frekventovaných silnic  

- předřazeno – viz výše. 

 

 

K bodu č. 3: Informace paní náměstkyně Ing. Hrbkové – zpětná vazba na usnesení KŽP; 
zapojení KŽP do projektu recyklačních dvorků 

- Ing. Hrbková informovala KŽP o připravovaném projektu Společnosti pro Jizerské 
hory, o.p.s. na čistotu ovzduší. V tomto proběhlo i jednání s Ing. Rašínem z OŽP 
MML, Ing. Hrbková posléze poskytne projektový záměr  KŽP k připomínkování. 

- dále bylo poukázáno na fakt, že bude vhodné začít řešit případné eliminování 
některých míst v Liberci pro vjezd aut  - nízko-emisní zóny. Mgr. Nevečeřal navrhnul 
řešit zpoplatnění vjezdu vozidel do některých úseků například formou SMS. 

- Ing. Hrbková sdělila, že jednotlivá přijatá usnesení byla pravidelně předávána RM 
jako informace. Některá z doporučených usnesení byla předána k řešení tajemníkovi 
MML. Všeobecně je RM pravidelně informována, jde o součást jednotlivých 
materiálů do RM k předmětné věci. Do budoucna u některých usnesení bude řešeno 
jako samostatný materiál. 

- Předseda KŽP připomněl, že s ohledem na postavení KŽP je věcí RM, resp. gesčně 
příslušné náměstkyně, jak s podněty a dalšími výstupy KŽP naloží, stejně jako je její 
věcí, s jakými otázkami se na KŽP obrátí. 



- Bc. Trebicki podotknul, že vhodným samostatným materiálem do RM je již dříve 
diskutované zřízení samostatného účtu pro příjmy z ukládaných pokut a poplatků 
za poškozování ŽP a následné investice těchto financí do zlepšování ŽP.  

- Ing. Hrbková – účet za pokuty je bez dalšího posunu – předáno tajemníkovi MML 
k řešení. To samé se týká způsobu kontroly dodržování zákonných ustanovení ve věci 
nakládání se srážkovými vodami na stavbách a spolupráci stavební úřad a oddělení 
vodoprávní úřad OŽP MML v této věci. Předáno tajemníkovi k řešení, včetně 
požadavku na sjednání nápravy, návrh řešení. 

- ve věci ÚP – Ing. Hrbková sdělila, že tato usnesení jsou řešena jako připomínka KŽP 
k ÚP. Zároveň upozornila, že KŽP nemůže úkolovat odbor hlavního architekta. 

 

 
K bodu 4: Aktuální informace k problematice Ruprechtického potoka 

- Předseda KŽP oslovil Bc. Trebického ve věci jím přislíbeného oslovení místního 
spolku Ruprechtičtí sousedé. Bc. Trebicki informoval, že proběhla komunikace 
s předsedou spolku p. Valešem, dále se jedná, přičemž v tomto bude více zapojen 
spolek Regionální fórum, jehož je Bc. Trebicki předsedou. Předseda KŽP požádal Bc. 
Trebického o vytvoření návrhu do příštího zasedání KŽP, co vše je spolek Regionální 
fórum schopen kapacitně řešit. 

- problémem je i oplocení náležící k Jedličkově ústavu, jež zasahuje do profilu 
Ruprechtického potoka. Mgr. Hrbková řekla, že může v budoucnu zahájit 
s Jedličkovým ústavem jednání ve věci případného posunu oplocení z míst 
Ruprechtického potoka. 
 

 

K bodu 5: Informace k systému odpadového hospodářství v Liberci – Ing. Vinař 
- Ing. Vinař popsal členům KŽP systém odpadového hospodářství, zároveň upozornil na 

způsob poskytování finančních prostředků na provoz tzv. sběrných dvorečků (ul. 
Rovná, Riegrova, Větrník) – forma individuální dotace, schvaluje RM, vyúčtování 
bude kontrolovat odbor EP. 

- třídění kovů probíhá prostřednictvím sběrných dvorů (míst), u kovů je problém 
s prostorem, vandalismem, krádežemi komodity, proto nejsou po městě samostatná 
místa na sběr kovů. Legislativně je sběr kovů v Liberci v pořádku. Podzemní 
kontejnery jsou problematické – ty současné na místě se složitou obslužností, 
problémy s vývozem, údržbou apod. Nicméně v historickém centru výhledově asi 
nezbytné. 

- Mgr. Nevečeřal uvedl, že je vhodné místa pro kovy zřídit. 
- Ing. Hrbková poznamenala, že se aktualizuje Plán odpadového hospodářství (dále jen 

POH). POH bude předložen i KŽP, bude se řešit i komunitní kompostování. Nelze 
zodpovědně řešit umístění bio na sídlištích – jde zejména o prostor a přístřešky.  

- Ing. Hrbková žádá KŽP o podněty k POH – členové KŽP je mohou posílat Ing. 
Vinařovi na e-mail: vinar.michal@magistrat.liberec.cz Podněty zasílat do konce 
dubna, pak budou následovat pracovní setkání, na KŽP budou pozváni i zástupce 
zpracovatele POH 



- Mgr. Nevečeřal vznesl dotaz, zda bude do POH zařazen i motivační prvek pro občany, 
aby třídili odpad. Budou vybrány lokality k tvorbě cenové politiky ve smyslu třídění 
odpadů a motivace lidí ke třídění. 

- frekvence svozů nádob na odpad je řešena průběžně na základě dobré spolupráce se 
svozovou společností a podnětů občanů. Pravidelně kontrolován počet poplatníků na 
daných adresách, od toho se odvíjí objem nádob (30 litrů na osobu/týden).  

- Ing. Hrbková upozornila na často přeplněné kontejnery u právnických osob. 
- RNDr. Herzig – jde hlavně o množství nádob na tříděný odpad. 
- Ing. Vinař – nově bylo rozmístěno přes 650 nádob na bioodpad + každoročně je 

pořádána soutěž o domácí kompostér. 
- Ing. Hrbková dále sdělila, že se zpracovává studie proveditelnosti + možnost zapojení 
členů KŽP do projektu kompostárny. 

 

 

K bodu 6: Různé 
- ve věci Kompostárny: Mgr. Nevečeřal navrhnul jako alternativu bioplynovou stanici. 

Ing. Hrbková pospala zkušenosti ze Žitavy – zde též bioplynová stanice, původně i na 
odpad, nakonec spaluje pouze kukuřici – kvůli čistotě suroviny 

- Ing. Vinař upozornil na způsob sběru tuků v Budějovicích – sběr do PET 
- firma Temperatior – prověřeno u OŽP MML – normy v pořádku, firma přiznala 

dřívější únik (při přečerpávání), pokud bude zaznamenán opětovný zápach, bude 
kontaktována KHS LK. Došlo k instalování filtrů. 

- RNDr. Herzig poznamenal, že by bylo vhodné dát do Zpravodaje výzvu k nekrmení 
holubů. 

- Ing. Hrbková – z ÚP jsou řešeny tzv. stabilizované plochy, je mj, ošetřeno, že musí 
být min. 12m2  zeleně na obyvatele – dříve na toto stavební úřad nedbal. 

- RNDr. Herzig upozornil na novou výstavbu v Rochlici, zda je zde opravdu 12m2  
zeleně na obyvatele dodrženo. Mělo by být na toto KŽP odpovězeno. 

- KŽP se usnesla, že další jednání KŽP se bude konat dne 19. 5. 2016 od 16.00 hod. 

 

 

 

 

Zapsala:       Ověřil: 

 

 

Leoš Vašina       Mgr. et Mgr. Petr Zatloukal 

 

 

 

 

 
Na vědomí: 

p. Tibor Batthyány, primátor města Liberce 

Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 


