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OKRM/99/2017/Z/49

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 6. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

21. 6. 2017

Přítomni: Ing. Michal Boháč, DiS., RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., Jan Mach, Ing. Libor 
Matoušek, Ing. Lubomír Mezník, RNDr. Karel Roháček, CSc., Ing. Adam 
Truszyk, Luděk Volf, Marie Žvaková

Omluveni: Mgr. Pavel Kadlus, Mgr. Jan Ptáčník

Nepřítomni:

Hosté: Vladimír Turek, FCC ČR s.r.o.  Jaroslav Chalupník, vedoucí skládky p. 
Valušová

Schválený program:

1. Exkurze na řízenou skládku komunálního odpadu Lišov - společnost FCC ČR s.r.o.
Členové komise navštívili skládku tuhého komunálního odpadu (TKO) Lišov, 
provozovanou firmou FCC, na které končí i odpad z českobudějovických domácností. 
Seznámili se s možnostmi jeho třídění, ukládání a dalšího využití. Členové komise 
diskutovali s pracovníky skládky problémy spojené s rozdílnou kvalitou tříděného odpadu 
z městských a 'venkovských' lokalit, otázky nastavení frekvence svozů, svozu z obtížně 
dostupných městských lokalit, sestavení spektra tzv. komodit vyseparovatelných 
z odpadového mixu, problematiku ukládání netříděného odpadu na skládku apod.
Systém svozu, manipulace s komunálním odpadem, separace do vybraných komodit 
a ukládání na skládku jsou firmou FCC velmi dobře propracovány a efektivně realizovány. 
Skládka komunálního odpadu v Lišově je kapacitně dimenzována ještě na několik dalších 
let (lze ji tedy v nějakém režimu případně využívat i po „přelomovém“ roce 2024), což je 
pro Magistrát i občany města Č. Budějovice jistě potěšující zjištění.
Děkujeme zaměstnancům skládky za jejich čas a ochotu, s jakou se nám věnovali.

2. Různé.
Diskuse o problémech životního prostředí v Českých Budějovicích;
 náměty na další činnost komise v posledním roce jejího funkčního období.
 Komise si na některé ze svých nejbližších jednání pravděpodobně pozve městského 
hlavního architekta.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.
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6. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2017

Zapsal(a): RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., člen komise

Ověřil(a): Ing. Lubomír Mezník

Ing. Lubomír Mezník
předseda komise


