
Město Příbram                                                      Pro jednání ZM 

Odbor investic a rozvoje města   dne : 16.12.2015 

 
Název bodu jednání: 

 

[>>>Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram – průzkum kontaminace<<<] 
 
 

Předkládá:  Rada města Příbram                  
 
 
Zpracoval:  Ing. Pavel Bureš, pověřený vedením odboru investic a rozvoje města                 
   
 
Projednáno:  Radou města Příbram dne 30.11.2015, usnesení č. 1095/2015/2015  
              
         
Text usnesení RM:  
  

(>>> Rada  I. b e r e  n a  v ě d o m í 
Informaci týkající se kontaminace prostoru budoucí stavby „Nízkoprahové denní centrum 
a noclehárna Příbram“ 
 

II. s c h v a l u j e 
doporučení uvedené v průzkumu kontaminace zapracovat do projektové dokumentace 
stavby 
 

III. u k l á d á 
OVV zařadit tento bod do programu jednání Zastupitelstva města dne 16.12.2015<<<) 

 
 
Napsal:  Bc. Richard Hadač                  
         
 
Důvodová zpráva: 
 

V rámci zpracovávání projektové dokumentace na realizaci stavby „Nízkoprahové denní centrum  
a noclehárna Příbram“ byl zpracován průzkum kontaminace prostoru budoucí stavby – prostor 
bývalých nádrží na mazut v areálu bývalé kotelny Ryneček. 

Zpracovatel posudku RNDr. Miloš Čeleda v závěru a doporučení uvádí, že ze čtyř testovaných míst  
bylo kontaminováno pouze jedno a že zjištěné koncentrace C10 – C40 v sondě S1 (695 mg/kg suš.) 
nesvědčí o závažném ohnisku znečištění. Součástí závěru je i doporučení některých opatření 
v případě rozvoje uvedené lokality. Tato doporučení byla předána jako podklad zpracovateli 
projektové dokumentace s pokynem zapracování tak, aby byla nedílnou součástí uvedené stavby. 

Dne 26.10.2015 byla uvedená problematika projednávána v Zastupitelstvu města s následujícím 
textem ukládacího usnesení, které se týká uvedené problematiky: 

ZM     u k l á d á  RM 
          informovat zastupitele o výsledku posudku kontaminace areálu bývalé výtopny  

v ul. Čs.armády, čp. 176, Příbram IV. 

 Splněno předložením fotokopie posudku průzkumu kontaminace jako součásti 
materiálu do ZM. 

 

ZM     u k l á d á  RM 
          na základě výsledků posudku a vyhodnocení ekologických zátěží stanovit další postup. 

 RM dne 30.11.2015 schválila následující postup: zapracování doporučení uvedených 
v průzkumu kontaminace do projektové dokumentace stavby. 

 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>ZM  bere na vědomí 

1. výsledky posudku kontaminace prostoru budoucí stavby „Nízkoprahové denní centrum  
a noclehárna Příbram“, 

2. zapracování doporučení uvedené v průzkumu kontaminace do projektové dokumentace 
stavby.<<<) 


