Číslo materiálu: 6/56
Komise pro životní prostředí
27. 6. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, Josef Kraus, Tomáš Klail, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.,
Jitka Zimmermannová, Ing. Jaroslav Krejčí, Leoš Knížák,
Omluveni:
Luděk Kment, Ing. Jitka Doležalová, Ing. Lenka Dupalová,
Neomluveni: Ing. Ladislav Exner, Milan Krčík, Jana Adamová, Irena Jelínková
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 26. 9. 2016 v 17,00 hod. v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, na
adrese Václavské náměstí 182, 1.patro
1) Návrh usnesení pro RM :
Komise:
Datum :

Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 27. 6. 2016.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a úvodem informoval členy komise o zveřejnění článku v prázdninovém
vydání Kutnohorských listů, který shrnuje celou problematiku týkající se obsahu arsenu v půdě a obsahuje
doporučení pro obyvatele dle studie Krajské hygienické stanice.
Paní Hladíková rozeslala členům komise informace z Českého statistického úřadu o počtu zemřelých
v Kutné Hoře ve srovnání s městem Mělník, který má přibližně stejný počet obyvatel a s městem Stříbro,
kde v minulosti probíhala také hornická činnost. Z porovnání vyplývá, že ve městě Kutná Hora není
zvýšená úmrtnost obyvatel.
b) Sběr jedlých olejů – pan Hlavatý jednal s vedením společnosti VHS. Nádoby na olej o objemu 240 l,
uzamykatelné s otvorem pro vhoz PET lahve by zakoupila spol. VHS. Pilotní projekt by začal na sídlištích
a na jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. se pokusí vyjednat svoz a
prodej sebraných olejů. Paní Hladíková informovala, že byla možnost zapůjčení nádob a svozu zdarma
od společnosti Černohlávek Oil, ale Rada města projekt neschválila. Podle pana Hlavatého je sběr olejů
důležitý a prospěšný. Hrozí zde ovšem vlivem vandalismu možnost úniku oleje z nádoby nebo někdo
z neznalosti může vhodit do nádoby motorový olej a znehodnotit tak celý obsah nádoby. Tím se zvýší i
náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.
c) Pan Krejčí podává podnět k prošetření kácení stromů a nešetrné likvidaci náletových dřevin z pozemku
na Karlově parc.č.4154/11 a 4154/2 v k.ú.Kutná Hora, okolo zámečnictví p.Šandy.
Vyjádření TO: Podnět byl předán k prošetření odboru životního prostředí – Ing.Jiránková.
d) Pan Krejčí ještě informoval o úbytku motýlů ve městě. Moc se seká a chybí květinové louky. Na to
navázal pan Kraus a požaduje prověřit udržitelnost projektu záhonů v ulici Vítězná na straně Sedlce.
Záhony nevypadají pěkně a místo nich by mohly být květinové louky.
Vyjádření TO: Záhony v ul. Vítězná budou dosazeny Technickými službami na základě Smlouvy o dílo ze
dne 24.10.2014. Pro květinové louky není v Kutné Hoře žádné vhodné místo.
e) Revitalizace toku Vrchlice – pan Lipský požaduje informace o připravované revitalizaci. Komise by se
měla vyjádřit k projektu. Pan Hlavatý sdělil, že koncepci projektu zašle členům komise.
f) Závěrem pan Klail informoval o knize, na které má největší zásluhu doktor Pavel Novák. Jedná se o
dvoudílného průvodce po zeleni (stromy a některé keře) Kutné Hory a předměstí, skládající se z různých
stezek. Jednání bylo v 18,00 hodin ukončeno a příští termín bude 26. 9. 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:

4) Reakce rady města:
Usnesení č. 612/16 k zápisu komise ŽP
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 27. 6. 2016.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

