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Zápis č. 5
Komise životního prostředí ze dne 6.9. 2019
Přítomni: Pavel Malicher, Zdeněk Pustějovský
Program:
1. Šetření a opakovaná kontrola stavu a třídění odpadů dle jednotlivých sběrných hnízd r.
2019
2. Monitoring stavu místního hřbitova po revitalizaci
3. Projednání návrhu článku k uveřejnění do Šenovinek

Šetřením bylo zjištěno:
Ad 1) V rámci plánu činnosti komise, kdy byla provedena ve dnech 20, 21 a 22.2 2019
kontrola stavu a používání třídění odpadů v rámci daných sběrných hnízd v rozmístění, bylo
přistoupeno komisí k opakované kontrole z důvodů zjištění, zda se situace v třídění odpadů
zlepšila a nebo také zhoršila. Opakovaná kontrola ve dnech 5 – 6. 9.2019 byla zaměřena
především na:
 Vizuální kontrola jednotlivých nádob, co obsahují, v rámci třídění jednotlivých
odpadů, míchání jednotlivých odpadů a jiné objemové dříve zjištěné problémy,
dále nepovolené skládky u těchto sběrných nádob.
 Stav spojovacích cestiček po revitalizaci místního hřbitova

-

V rámci vizuální kontroly objemu nádob bylo zjištěno, podstatné zlepšení, ve
srovnáních jarní kontroly, ale ještě v mnoha případech stále není dodržováno, k čemu
slouží a jaký odpad zde nepatří. V jenom případě byly zjištěny v kontejneru na sklo
zářivkové trubice, které patří do nebezpečného odpadu elektro, v jednom kontejneru
na TKO bylo zjištěno větší množství ovoce- jablek, které patří do biologického
odpadu, dále dodržování běžných úkonů jako- sešlapy PET, sešlapy papírových krabic
a různých papírových obalů, z hlediska objemových problémů, se podstatně zlepšilo.
Na několika místech se po naplnění sběrných nádob byly zjištěny nepovolené a
neřízené skládky papírových a plastových odpadů. V jenom případu rozházené textilní
odpady.

Návrh na opatření:
 Komise navrhuje uveřejnit informační článek o opakované kontrole stavu třídění
odpadů do podzimních Šenovinek 2019, který zpracuje komise ŽP.
AD2) Na základě upozornění občanů na nevlídný stav spojovacích cestiček, byla provedena
vizuální kontrola stavu těchto cest, kde bylo zjištěno jejich výrazné zarůstání plevely a trávou,
dále se zdá, že vybudované cestičky jsou pod úrovní v rámci stávajícího pozemku.
Při prohlídce bylo zjištěno v mnoha případech nesystémové umisťovaní náhrobků, které
nekomunikují se systémem cestiček a v některých případech zabírají svým nevhodným
umístěním další místa pro případný další náhrobek.
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Návrh na opatření:
Vzhledem zarůstání cestiček, navrhujeme jejich pravidelné technické nebo také chemické
ošetřování.
Dále navrhujeme v rámci záruční doby stavby revitalizace hřbitova, o provedení kontroly
stavu. danou firmou.
AD3) Byl projednán koncept článku k uveřejnění do podzimních Šenovinek 2019. Článek
bude dopracován a odeslán na obec do 9. 9. 2019

Pavel Malicher předseda komise

