Číslo materiálu: 6/59
Komise pro životní prostředí
23. 5. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, Josef Kraus, Tomáš Klail, Milan Krčík, Ing. Lenka
Dupalová, Jana Adamová, Irena Jelínková, RNDr. Zdeněk Lipský,
CSc.,
Omluveni:
Jitka Zimmermannová, Ing. Jaroslav Krejčí, Leoš Knížák, Luděk
Kment, Ing. Jitka Doležalová
Neomluveni: Ing. Ladislav Exner
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 27. 6. 2016 v 17,00 hod. v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, na
adrese Václavské náměstí 182, 1.patro
1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
Komise:
Datum :

bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 23. 5. 2016.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a úvodem se vrátil k zápisu z minulého jednání:
 studie KHS – Hodnocení zdravotního rizika obyvatel lokality Kaňk – proběhla diskuze o zdraví
škodlivém arsenu na Kaňku, občané by měli být informováni o možnostech pěstování zeleniny a
chovu domácích zvířat na Kaňku. Pan Krčík navrhuje častější hlídky Městské policie na rozkrytých
haldách a zákaz hrabání minerálů. Závěry hodnocení zdravotního rizika by měly být publikovány
v Kutnohorských listech;
 květinové louky – komise nemá zpětnou vazbu z Rady města o jednání s Českomoravskou provincií
Římské unie řádu sv.Voršily o možnosti založení květinové louky u silnice v ulici Československých
legionářů. Další návrh je na místě, kde jsou nyní „pivovarské studně“.
b) Mrtvé rybky ve vyschlém náhonu do Kovářského rybníku v Novodvorské bažantnici – pan Lipský
informoval o velkém množství uhynulých rybek. Podnět byl řešen na OŽP. Situace vznikla při výlovu
Ovčáreckého rybníku, kdy se přes česla měly malé rybky dostat náhonem do Klejnarky. Rybáři ovšem
nevěděli o náhonu do Kovářského rybníku, kam se část rybek dostala a uhynula v tůňkách. Správní řízení
nebylo zahájeno. Spolek rybářů uhynulé rybky odstranil a místo povápnili proti zápachu.
c) Tři buky typu „Dawyck“ v ulici Kouřimská u AZ Poliklinika – komise požaduje informace o výsledku
jednání s majitelem billboardu.
Vyjádření
TO:
Technické
oddělení
v dané
záležitosti
provedlo
následující
kroky:
- majitel billboardu byl vyzván k předložení povolení k umístění stavby (stavební povolení, nájemní
smlouvu…), a to z toho důvodu, že žádný dokument na Městě nebyl dohledán. Při místním šetření bylo
zjištěno, že současný majitel billboard získal do svého majetku v důsledku rozdělení původní reklamní
firmy a žil v dobré víře, že stavba je povolena. Majitel nepřipustil, že by on nebo jeho zaměstnanci
poškodili 3ks sousedících stromů, připustil zkrácení větví u jednoho z nich a navrhl jeho náhradu
zakoupením nového stromu.
d) Fotopasti – informace o nákupu dvou fotopastí byla v Obzorech Kutnohorska a je na webových
stránkách Města Kutná Hora.
e) Pařezy v Malíně Na Hyvli – p. Klail odborně posoudil stromy a není potřeba do nich zasahovat. Pouze
v případě, že by zasahovali do přilehlé nemovitosti. Navrhuje zakrácení nebo prosvětlení. V současné
chvíli by byl jakýkoliv zásah drastický.
f) Studie úmrtnosti na Kaňku – pan Kraus navázal na téma nebezpečného arsenu a požaduje informaci,
zda existuje studie, která by prokazovala větší úmrtnost obyvatel na Kaňku. Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví na MÚ by takovou studii mohl mít k dispozici.
g) Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje – pan Hlavatý informoval přítomné o schváleném
POH SK a dle plánu po roce 2024, kdy bude zákaz skládkování odpadů, se jedná o výstavbě zařízení
ZEVO na Mělníku.

h) Nepořádek u kontejnerových stanovišť – p.Kraus upozornil na nepořádek a především na plevel, který
se nachází na stanovištích. Paní Dupalová by ráda třídila plasty, ale stanoviště v Malíně je stále
přeplněné. Komise požaduje zvýšení frekvence svozu plastů. Dále zvýšit svozy bioodpadů na podzim.
Vyjádření TO: Úklid kontejnerových stanovišť provádí svozová společnost MVE PLUS s.r.o. jednou týdně.
Navíc udržují pořádek při svozu plastů v úterý a při svozu papíru ve čtvrtek. Úklid je dodržován v souladu
s uzavřenou smlouvou se společností. Odstranění plevele rostoucího na zpevněných plochách stanovišť
není součástí úklidu. Tuto činnost provádí Technické služby dle zaslané specifikace prací. Tento rok se
zatím odstranění plevele neprovádělo.
Svoz plastů se provádí jednou týdně, každé úterý a tato frekvence odpovídá množství vytříděné komodity.
Ve čtvrtek dne 26.5. byla provedena kontrola naplněnosti kontejnerů na plast a bylo zjištěno, že
kontejnery jsou naplněné z cca 50%. Vzhledem k této skutečnosti by nebyl ekonomicky výhodný svoz 2x
týdně. Fotodokumentace z kontroly je k dispozici k nahlédnutí. V druhé polovině roku 2016 bychom měli
od společnosti EKO-KOM získat nové kontejnery na plast a budou posílena stanoviště, u kterých dochází
k přeplnění. Další možností je svoz plastů každé pondělí. V současné době probíhá v pondělí svoz
biopopelnic, tudíž nejsou kapacity na další svoz. Pokusíme se změnu termínu vyjednat s vedením
svozové společnosti s platností od 1.1.2017.
Svoz biodpadů je v rámci finančních možností Města Kutná Hora dostačující a neevidujeme žádnou
stížnost o nedostatku možností likvidace rostlinného odpadu. Občané mohou využívat hnědé popelnice
na bioodpad, mobilní svoz 8x ročně, 5 dnů v týdnů je k dispozici sběrný dvůr a 6 dnů v týdnu je otevřeno
recyklační centrum společnosti ZERS v Neškaredicích. Tyto způsoby mohou občané města zdarma
využívat. Náklady na odpadové hospodářství jsou zveřejněny na webových stránkách města.
i) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 27. 6. 2016 se zahájením v 17,00 hodin,
v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, Václavské náměstí,1.patro.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1. Komise pro životní prostředí doporučuje informovat občany města o Hodnocení zdravotního rizika
obyvatel lokality Kutná Hora-Kaňk.
2. Komise požaduje po odboru sociálních věcí a zdravotnictví informace o studii úmrtnosti obyvatel nebo
o zdravotních rizikách způsobených vysokým obsahem arsenu v půdě.

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 491/16 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 23. 5. 2016.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

