
 

 

 

Rada města Libčice nad Vltavou 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 

 
Věc:  Návrh na projednání radou města a zařazení bodu do programu zastupitelstva města č. 23/2018 
V souladu s § 82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva Libčice nad Vltavou, 
předkládáme tento návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města: 
 
Bod xx/xx :  Žádost o dotaci na vybudování sběrného dvoru v Libčicích nad Vltavou - Operační program 

životní prostředí (OPŽP), výzva č. 104 

Podáváme návrh na přípravu žádosti o dotaci na výstavbu sběrného dvora. Předkládáme návrh usnesení 
k diskusi radě města i zastupitelům. 

Návrh usnesení :  
1. Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí výzvy 

č. 104 na výstavbu sběrného dvoru v Libčicích nad Vltavou.  
2. Zastupitelstvo města pověřuje strategickou komisi vytipováním vhodného pozemku na území města.  
3. Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit výběr zpracovatele projektu sběrného dvora včetně všech 

povinných příloh a dokladů potřebných k žádosti a před podáním žádosti seznámit členy zastupitelstva 
s konečným zněním podávané žádosti. 

Odůvodnění : 
Operační program životní prostředí ve svém harmonogramu plánuje vyhlášení výzvy č. 104 zaměřenou na:  
Prioritní osu 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Termín zahájení příjmu žádostí - 3. 9. 2018 
Termín ukončení příjmu žádosti - 3. 12. 2018 
 
V rámci této výzvy je možné žádat o prostředky na realizaci nových sběrných dvorů a uznatelným nákladem 
jsou i investiční náklady na stavební práce. (http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva a pravidla pro žadatele a 
příjemce podpory http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf). 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zahájeny práce na strategických dokumentech města, považujeme za nutné 
upozornit na tuto příležitost finanční podpory a zahrnout realizaci sběrného dvora do úvah a diskusí 
strategické komise i pracovní skupiny pro dopravu, infrastrukturu, výstavbu a bydlení. Výstupy v podobě 
vhodné lokality/pozemku na území města by se pak měly stát podkladem pro zadání zpracovateli projektové 
dokumentace i zpracovateli žádosti, půjde-li o odlišné subjekty. S přípravnými úvahami nelze otálet, protože 
povinnou součástí žádosti není jen projektová dokumentace, ale i územní rozhodnutí případně stavební 
povolení s vyznačeným nabytím právní moci. 

Sběrný dvůr považujeme za důležitou vybavenost města, která v Libčicích citelně chybí. Současný systém 
sběru odpadu nepokrývá všechny druhy odpadů v domácnostech vznikající a zároveň není možné odevzdat 
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různé druhy odpadů na jednom místě (textil, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, stavební odpad). 
Kontejnery na separovaný odpad svou kapacitou mnohdy nestačí pokrývat objemy vytříděného odpadu 
domácností, v letních měsících zejména plastů. Neuspokojivě je také řešeno odkládání elektro zařízení 
(aktuálně v prostoru u stodoly u kulturního domu). Sběr nebezpečného odpadu probíhá zprostředkovatelskou 
firmou 2x ročně v pracovní den a v časech, které většina občanů dojíždějících za prací mimo Libčice nemá 
možnost stihnout. Domníváme se, že by ve sběrném dvoře bylo možné odložit rovněž odpad větších rozměrů 
(např. nábytek), který se dosud umisťoval do velkoobjemových kontejnerů, jejichž četnost odvozu byla nyní 
snížena 1x za 2 měsíce. Sběrný dvůr bude mít zcela jistě nezanedbatelný vliv na snížení výskytu černých 
skládek v katastru obce. 

Proto z výše uvedených důvodů žádáme radu města, aby tento podnět bez zbytečného odkladu projednala a 
zahrnula do podkladových materiálů pro práci strategické komise i příslušné pracovní skupiny. Současně 
navrhujeme tento námět jako bod programu příštího jednání zastupitelstva města č. 23/2018.  
 
 
V Libčicích, 22. dubna 2018 
        Za Libčický občanský spolek LOS 
        Luboš Harazin 
        Tereza Nehasilová 
        Petra Pelešková 
        Ilona Ptáčková 
 


