
Podklady na zasedání ZM dne: 31. 10. 2013 

 

Název materiálu:  

3. Záležitosti odboru životního prostředí 
     

  - schválení žádostí o podání dotace z OPŽP - zeleň, kompostárna 

 -  projednání petice  za monitoring kvality ovzduší v obchodně-průmyslové   

   zóně Vesecko 

 
Předkládá: Mgr. Otakar Špetlík 

 

Vypracoval:  M. Šípošová, Z. Sedláková, M. Sehnal, Z. Hovorka                         
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Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta města 

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí 

                                                          

Předložení materiálu uloženo: vedením města 

 

Přílohy:  petice  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

  

Projednáno v: vedením města 

  

Vztah k rozpočtu města:  
 

org. 230000200X (náklady na zpracování projektů k žádostem o dotace), 

do RO č. 2 a  do návrhu rozpočtu na rok 2014 zařazen požadavek na monitoring kvality 

ovzduší (70.000,- Kč na rok 2013, 100.000,- Kč na rok 2014)  

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

I. Schválení žádostí o podání dotace z OPŽP – zeleň, kompostárna 

 

A.Podání žádosti o dotace z OPŽP na akci „Rekonstrukce veřejné zeleně 

v Turnově - II. etapa“ 

Do podzimní výzvy k podávání žádostí o dotace z OPŽP jsou po projednání s vedením města 

zařazeny níže uvedené projekty, které budou podány v rámci jedné žádosti pod názvem 

„Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa“. 

 

 Projekt regenerace zeleně ulice Nádražní, Turnov 



 V březnu 2013 proběhlo za účasti vedení města, předsedy dopravní komise p. Zikudy 

a některých vedoucích příslušných odborů setkání s občany ulice Nádražní ve věci „Úprava 

zeleně v ulici Nádražní, úsek od křižovatky s ulicí Fučíkovou směrem na Ohrazenice“.  

 Potřeba úpravy zeleně vyplynula nejen z podnětu občanů z důvodu zastínění 

rodinných domů, ale i na základě požadavku dopravní komise, která poukazovala na 

problémy související s dopravní situací a v neposlední řadě také z podnětu Technických 

služeb Turnov, s.r.o., kterým keřové podrosty způsobovaly  problémy při údržbě chodníků. 

 Na jednání bylo dohodnuto, že ještě v jarním období roku 2013 dojde k vykácení 

keřového patra a nevhodně vysazených stromů do obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 

což bylo provedeno v dubnu 2013 společně s vyfrézováním pařezů.  Dále bylo dohodnuto,  

že zůstanou zachovány javory a dojde k pokácení smrků pichlavých, jejichž kácení musí být 

nejdříve projednáno v Komisi pro životní prostředí a následně schváleno RM a dále, že se 

nechá zpracovat projekt na obnovu zeleně. 

 Projekt na regeneraci zeleně v ulici Nádražní zpracoval ing. Josef Souček, který 

projekt před jeho dokončením prezentoval na jednání Komise pro životní prostředí dne 

8.7.2013.  Komise pro životní prostředí na tomto jednání souhlasila s prezentovaným návrhem 

úpravy zeleně, s kácením nevhodných dřevin a doporučila projekt dopracovat.  

 Princip regenerace zeleně, jak již bylo výše uvedeno, spočívá v odstranění nevhodných 

dřevin - smrků pichlavých (Picea pungens)  a v doplnění  stromořadí  kulovitých javorů 

stávající (Acer  platanoides ‘Globosum‘) novými stromy v místech, kde stromy chybí tak, aby  

vzniklo pravidelné stromořadí.  

Zelený pás, kde se v současné době nachází pouze nekvalitní trávník, bude ponechán ve 

stávajícím rozsahu a namísto trávníku bude plocha řešena  keřovým záhonem mulčovaným 

umlčovacím štěrkem. Jako keřový pokryv byla zvolena korunatka klanná (Stephanandra 

incisa) a ořechokřídlec klandonský (Caryopteris x clandonensis‘Kew Blue´). 

  

Projekt rekonstrukce zeleně v okolí dopravního terminálu 
 

 Z důvodu oživení prostoru v okolí dopravního terminálu a na nově zřízené tržnici vznikla 

potřeba zpracování návrhu na výsadbu zeleně. 

 Projekt na výsadbu zeleně kolem dopravního terminálu zpracoval ing. Josef Souček, 

který projekt před jeho dokončením prezentoval na jednání Komise pro životní prostředí dne 

8.7.2013.  Komise pro životní prostředí na tomto jednání souhlasila s prezentovaným návrhem 

úpravy zeleně, s kácením nevhodných dřevin a doporučila projekt dopracovat.  

 

 Navrhované úpravy zeleně navazují na stavební rekonstrukci plochy dopravního 

terminálu a přilehlého okolí (tržnice). Pro výsadbu byly zvoleny druhy svým habitem vhodně 

doplňující plochu, a zároveň druhy, které budou v daných stanovištních podmínkách dobře 

prosperovat. Stromy budou vysázeny v travnaté ploše podél objektu terminálu a podél zídky u 

tržnice. V rabátkách pod stromy budou vysázeny trvalky a na ozelenění betonových zdí budou 

použity popínavé rostliny.   

  

Výsadba zeleně na školní zahradě MŠ 28. října 

 OSM začal v letošním roce realizovat úpravy zahrady pro MŠ 28. října, které 

spočívaly v odstranění dřevin, likvidaci pařezů, srovnání terénu, osetí trávníků a v dalších 

stavebních úpravách. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla realizována výsadba 

stromů a keřů, proto bude na výsadbu požádáno o dotace z OPŽP.  

 Na školní zahradě jsou navrženy k výsadbě listnaté a jehličnaté stromy a keře a kolem 

plotu je navržena výsadba habrového plotu.  



 

Dle harmonogramu Plánu výzev OPŽP je pro prioritní osu 6 Zlepšování stavu přírody a 

krajiny již vypsána výzva, konečný termín podávání žádostí je stanoven na 29. listopadu 

2013. 

 

Výše dotace činí 75 % uznatelných nákladů. 

 

B. Kompostárna bioodpadu Turnov 

Usnesení ZM č.  164/2013 (29. 8. 2013) 
ZM bere na vědomí informativní materiál o kompostárně Malý Rohozec a souhlasí s 

přípravou projektu kompostárny dle předloženého materiálu.  

(Hlasování: 17/0/0) 

 

 Na základě výše uvedeného projednání a odsouhlasení přípravy projektu kompostárny 

bioodpadu na srpnovém jednání ZM zpracovává projektant dokumentaci včetně položkového 

rozpočtu, která bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z OPŽP.  

 

 Projekt kompostárny bioodpadu je navržen za použití technologie provzdušňování – 

jedná se o intenzivnější proces kompostování – optimalizace přítomnosti vzduchu (kvalitní 

monitoring – O2 , teplota a vlhkost a řízení úkonů) a dokonalejší úprava materiálu na vstupu 

(drcení, míchání, homogenizace, úprava struktury a vlhkosti). Kompostárna by měla být 

schopna zpracovat až 2 500 tun bioodpadu za rok.  

 

 LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v Prioritní ose 4 - Zkvalitnění 

nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - Oblast podpory 4.1 

Zkvalitnění nakládaní s odpady – žádosti jsou přijímány od 25. září do 18. prosince 2013. 

 

 

II. Projednání petice  za monitoring kvality ovzduší v obchodně-průmyslové   

   zóně Vesecko 
 

 Starosta města obdržel dne 8.10.2013 petici „Za monitoring kvality ovzduší 

v obchodně-průmyslové zóně Vesecko“, předloženou petičním výborem Rohozecký 

okrašlovací spolek o.s., zastoupeným Mgr. Lukášem Berndtem,  ve smyslu zákona č. 85/1990 

Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Petice byla podpořena celkem 841 podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 487 

občanů města. 

 

 Právo petiční je jedním z ústavně zaručených politických práv občanů České 

republiky.   

 

 Při výkonu práva petičního vůči obcím jako územně samosprávným celkům a při 

určení právního režimu vyřizování petic je třeba v první řadě zkoumat, zda se obsah petice 

týká výkonu jejich přenesené působnosti nebo výkonu jejich samostatné působnosti.  

 V prvním případě se bude postup obce při vyřizování takové petice řídit plně 

ustanoveními zákona o právu petičním.  



 Naopak, pro vyřízení petice týkající se samostatné působnosti se však zákon o právu 

petičním neaplikuje a postupuje se podle pravidel pro vyřizování petic schválených radou 

obce a zákona o obcích.   

 

  Vzhledem k tomu, že petici podpořilo více než 0,5% občanů města a je v kompetenci 

orgánů města petici v samostatné působnosti vyhovět, rozhodlo vedení města předložit a 

projednat uvedenou petici jako kvalifikovanou žádost občanů města, ve smyslu ustanovení § 

16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 

nejbližším řádném zasedání zastupitelstva města.  

 

 V tomto smyslu byla dopisem ze dne 17. 10. 2013 starostou města informována osoba 

oprávněná jednat za petiční výbor, pan Mgr. Lukáš Berndt.  

 

Varianta řešení se stacionární měřící stanicí 

 

Pravidla pro umístění bodů vzorkování jsou uvedena v Nařízení vlády č. 330/2012 Sb., 

o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,…. (dále jen „Nařízení“). V úvahu je 

třeba vzít rovněž další skutečnosti, např. nutnost napojení na elektrickou síť, přístupnost 

stanice pro preventivní a servisní údržbu, resp. možnost každodenní obsluhy v případě 

manuálních měření, zabezpečení stanice proti neúmyslnému poškození a vandalismu.  

 V případě, že by stanice měla být zařazena do státní imisní sítě, je potřeba konzultovat 

výběr lokality s ČHMÚ. 

 Výše nákladů závisí na způsobu a rozsahu měření škodlivin. Konkrétní ceny a nabídku 

přístrojů je možno získat u firem, které stanice a přístroje dodávají. 

Ovšem dle velmi hrubých odhadů zaslaných od CHMI by výstavba měřící stanice 

přišla na více jak 3 miliony Kč a její roční provoz na nejméně 500 tisíc Kč. 

 Z těchto informací je patrné, že zřízení a provoz měřící stanice je pro město Turnov 

značně ekonomicky zatěžující. Reálnější a nenáročnější se zdá měření pomocí měřícího vozu 

viz níže. 

 

Varianta měřícího vozu 

 

Z hlediska ekonomického je příznivější využití služeb Zdravotního ústavu Ústí nad 

Labem a zajistit měření imisí v obchodně-průmyslové zóně Vesecko pomocí měřícího vozu 

výše zmíněného ústavu. Měřeno by bylo v okolí areálu firmy Kamax na Vesecku, po dohodě 

s Rohozeckým okrašlovacím spolkem o.s. a osadním výborem. 

Měření by zjistilo stávající imisní situaci na místě v okolí projektovaného imisního 

zdroje (Kamax – tedy v průmyslové zóně Vesecko) za nejnepříznivější situace (topná sezóna, 

nepříznivé rozptylové podmínky) - zjištění "rezervy" ve srovnání s imisními limity; třídenní 

měření. Dále jednodenní měření v okolí stávajícího provozu za stejných podmínek - zjištění 

imisních koncentrací v okolí emisního zdroje stejné technologie; jednodenní měření. 

Předpokládaná realizace prosinec 2013.    

V následujícím r. 2014 po bezprostředně předpokládaném spuštění provozu 

projektované technologie (kalící linky firmy Kamax) třídenní měření, dále další třídenní 

měření za nejnepříznivější situace (topná sezóna, nepříznivé rozptylové podmínky) - zjištění 

předpokládaného příspěvku k nárůstu imisních koncentrací oproti pozaďovému měření z r. 

2013.    

Byly by stanoveny koncentrace základních plynných škodlivin  - oxidů dusíku (oxidu 

dusnatého, oxidu dusičitého), oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu, dále suspendovaných 

částic velikostní frakce PM10 ("prach") pomocí analyzátorů umístěných v měřicím voze ve 



formě průměrných hodinových koncentrací, dále po jednom stanovení za sledované období 

polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), benzo(a)pyrenu (BaP) - karcinogenní látky 

(BaP je v legislativě) a těkavých organických látek (VOC) - v legislativě uveden benzen, další 

VOC jsou v seznamu referenčních koncentrací vydaných Státním zdravotním ústavem v 

Praze.  Součástí měření budou i klimatické podmínky (teplota, tlak vlhkost, rychlost a směr 

větru, energie slunečního záření). Jediné co je potřeba pro měření měřícím vozem je jeho 

připojení na elektrickou síť 400V. 

Všechna měření by finančně město Turnov vyšla na přibližně 170 tisíc Kč bez DPH. 

 

Návrh na usnesení:  
 

1. ZM schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 

Podpora regenerace urbanizované krajiny, na projekt „Rekonstrukce veřejné zeleně 

v Turnově – II. etapa“. V případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování  

projektu z rozpočtu města. 

2. ZM schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na projekt 

„Kompostárna bioodpadu Turnov“. V případě poskytnutí dotace schvaluje ZM 

dofinancování projektu z rozpočtu města. 

3. Zastupitelstvo města projednalo petici občanů města "„Za monitoring kvality 

ovzduší v obchodně-průmyslové zóně Vesecko“ a ukládá odboru životního prostředí 

zabezpečit pravidelný monitoring kvality ovzduší formou mobilní stanice měření 

imisí. 

  

 

 

 

 

 






