Projekt
Zdravé město Mladá Boleslav
Projekt Zdravé město WHO
Místní Agenda 21 / LEHAP

Plán zdraví a kvality života
je oficiální součástí strategického plánování a podkladem pro Strategický plán

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN – DOPLNĚNÍ AKTIVIT
Cíl : naplnění oblastí komunitního plánu již existujícími aktivitami města a partnerů
Účastníci : členové pracovních skupin PZM a MA21 za jednotlivé oblasti komunitního plánu
Zdraví a kvalita života obyvatel města se zlepší a směřování města k udržitelnému
rozvoji bude zajištěno, pokud budou naplněny záměry uvedené v tomto plánu
Zpracovatel : Helena Bubnová, koordinátor PZM a MA 21
Oblasti plánu

A/ Sociální a psychosociální problematika
B/ Kulturní a společenský život
C/ Životní prostředí
D/ Doprava
C/ Strategický rozvoj
D/ Sport
E/ Školy
F/ Zdravý životní styl

AD 4
Odpady
Chybí koncepce – dobře organizovaná likvidace odpadů /tříděný odpad apod. / a časté provádět
svoz a následně likvidace !
Osvěta – odpadového hospodářství – zpracování
Stávající stav :
V roce 1993 – vznikl Program odpadového hospodářství , který byl následně zrušen
Dále byla zpracována koncepce /studie/ odpadového hospodářství a je připravena k použití :
„Zacházení s tuhými komunálními odpady Statutárního města Mladá Boleslav“.
„Plán odpadového hospodářství obce“ – řeší Úsek odpadového hospodářství města.
Zpracovaná studie koncepce tříděného odpadu ve městě.
Projekt tříděného odpadu :
1. Etapa – 1993
2. Etapa – 1994
3. Etapa – 1996
4. Etapa - 1998, která stále probíhá
Již v roce 1995 bylo započato se zpracováním – proběhly 4 etapy
Systém sběrných dvorů v Mladé Boleslavi :
V Mladé Boleslavi jsou v současné době provozovány 2 sběrné dvory.
Sběrný dvůr SEVER v ul. 17. listopadu a sběrný dvůr v ulici Svatovítské u bývalé pekárny SOUPEK
Zde se mohou odevzdat nejen nebezpečné odpady, ale také pneumatiky bez disků, objemný odpad
jako například nábytek a další odpady.
Do sběrných dvorů mohou až do stanoveného limitu bezplatné ukládat odpady všichni občané Mladé
Boleslavi.
Včasně a důsledně odstraňovat černé skládky / Radouč, Podlázky, Štěpánka, Dubce, Čejetice,
Čejetičky/
Limity pro bezplatné ukládání jsou stanoveny.
Rovněž je k dispozici ceník za odložení a zajištění zneškodnění odpadů ve sběrném dvoře, platný
od 1. 1. 2002.
Skládka pro komunální odpad je v Michalovicích u Mladé Boleslavi.
Časté sečení travin a odstraňování odpadků z příkopů podél dálnice a podél vodních toků.
Zplynovna / Technologie plazmatického zplynování/
Jedná se o velmi moderní technologii, je však zapotřebí dosáhnout na EIA /vliv stavby na životní
prostředí/ a SEA /Strategické posuzování životního prostředí/
Zatím se vše vozí do Liberce, ale co bude dál ?
Zatím je k dispozici skládka ! Časové rozmezí 10 – 15 let, ale co dál ?
Stávající stav :
Viz odpady
Zplynovna – dne 16. 12. 2004 schválili Zastupitelé města Mladá Boleslav záměr na vybudování
Integrovaného centra nakládání s odpady s využitím technologie plazmového zplyňování tuhého
komunálního odpadu.
Je uvažováno se spalovnou s kapacitou zpracování 120 tis. tun komunálního odpadu za rok.
Na skládce v Michalovicích bylo v roce 2003 uloženo 28 tis. tun komunálního odpadu.
Původcem tohoto odpadu bylo město |Mladá Boleslav, ale i 80 obcí a měst okresu. Znamená
to tedy do potenciální zplynovny dovážet 100 tis tun odpadů z jiných okresů i mimo
Středočeský kraj.
Prověřit dopravní zátěž která vznikne !
Zplynovna je v podstatě elektrárna. Město do tohoto projektu vstoupí pouze poskytnutím pozemků. –
Chystá se veřejné projednávání . Návrh na místní referendum ?!
Pracovní verze ke dni 20. května 2005

