Číslo materiálu: 6/56
Komise pro životní prostředí
26. 9. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, Josef Kraus, Milan Krčík, Ing. Lenka Dupalová,
RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová, Leoš Knížák,
Ing. Jaroslav Krejčí, Ing. Jitka Doležalová,
Omluveni:
Tomáš Klail, Luděk Kment, Jana Adamová, Irena Jelínková,
Neomluveni: Ing. Ladislav Exner
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 7. 11. 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 26. 9. 2016.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a úvodem se vrátil k zápisu z minulého jednání:
 dne 17.9.2016 proběhla akce Ukliďme Česko – účast nebyla velká;
 byl prošetřen podnět pana Krejčího týkající se kácení stromů na Karlově na pozemku parcel.č. 4154/1
v k.ú. Kutná Hora – dle informací z odboru životního prostředí bylo vše v souladu se zákony.
b) Chov ovcí v chráněném území na Kaňkovských vrších – pan Lipský zahájil diskuzi o stavu ovcí, které
se pasou stále na jednom místě a lokalitu devastují. Zároveň je sucho, vegetace nemůže růst a ovce
nemají co spásat. Dohoda z roku 2015 byla jiná, než je současný stav. Na místě rostl kriticky ohrožený
druh - Čistec německý.
K tématu se přidal pan Hlavatý a informoval o stížnostech občanů na sídlišti Šipší. Ovce ruší klid a
rozšířením pastviny došlo k oplocení prostoru, které sloužilo k venčení velkých psů.
Vyjádření poskytl Ing. Mgr. Klaudys, botanik oddělení správy CHKO Blaník.
Komise navrhuje projednat naplnění dohody z roku 2015 a provést místní šetření.
c) Harmonogram svozu odpadů pro rok 2017 - diskuze o mobilním svozu nebezpečných odpadů a
objemného odpadu. Komise navrhuje snížit roční svoz nebezpečných odpadů ze dvou na jeden svoz.
Důvodem je malý zájem občanů, což dokazuje i množství převzatých odpadů. O tento svoz by se mohl
posílit svoz rostlinných odpadů v září.
d) Svoz jedlých olejů ze sběrných nádob umístěných v ulicích města - komise doporučuje RM zahájit
výběrové řízení na svoz, využití a odstranění jedlých olejů z domácnosti včetně pořízení sběrných nádob.
Možností je i využití nabídky VHS na pořízení nádob.
e) Pan Hlavatý informoval přítomné o úhynu ryb ve Vrchlici - odbor životního prostředí okamžitě problém
řešil. Nalezeno bylo 24 kusů uhynulých ryb. Ryby není možné testovat. Důvodem úhynu jsou zřejmě
nepovolené vyústění splaškových vod do Vrchlice. Komise navrhuje, aby stavební úřad provedl místní
šetření v domech v ulici Pobřežní a podél říčky.
Vyjádření odboru životního prostředí, Ing. Kocián: Po dešti došlo k přeplnění kanalizace a úniku vody
z odlehčovací komory, což bylo příčinou úhynu ryb. Jedná se o běžné technické opatření. Největší rybka
měřila cca 10 cm. Pracovníci VHS provedli odklizení. Domy u Vrchlice mají likvidaci splaškových vod
řešenou v souladu se zákony.
f) Pan Hlavatý informoval o nepořádku v Loreckém rybníčku - úklid provedly Technické služby Kutná
Hora. Je zde problém s ubýváním vody. Pan Kraus informoval přítomné, že až bude pivovar v provozu,
bude z výroby do rybníčku dodávaná nekontaminovaná voda.
g) Plán odpadového hospodářství (dále jen "POH") - v květnu 2016 byl vydán POH Středočeského kraje a
do jednoho roku musí obce zpracovat vlastní plán, který bude v souladu s POH Stř.kraje. Město Kutná
Hora už na POH pracuje. Krajský úřad má aktualizovat studii překladacích stanic, z kterých by se vozil
odpad do ZEVO na Mělníku (investorem je ČEZ). Paní Doležalová navrhla překladací stanici v areálu
cihelny (výhoda dopravy po železnici).

h) Pan Kraus požaduje informace o čistění říčky Beránka v Malíně. Povodí Labe mělo čištění provádět,
ale doposud se nic neudělalo. TO prověří.
Vyjádření Povodí Labe, p.Komberec: Čištění probíhalo v roce 2014. V současné době je čištění v plánu,
ale až po vyřešení splaškové kanalizace v Malíně.
i) Znečištění psími exkrementy - pan Krčík diskutoval s přítomnými o problému znečištění veřejných
prostranství psími exkrementy - občané po svých psech exkrementy nesbírají!! Dohled má provádět
Městská policie. Další diskuze se týkala poplatku za psa.
j) Paní Zimmermanová má dotaz týkající se vyschlého náhonu na "Královské procházce".
Vyjádření TO: Náhon mají v pronájmu Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o.. Dotaz byl předán
jednateli Ing. Peroutkovi.
i) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 7. 11. 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 RM projednání naplňování dohody z roku 2015 týkající se
umístění ovcí v chráněném území na Kaňkovských vrších a provést místní šetření.
2. Komise navrhuje upravit Harmonogram svozu odpadů pro rok 2017 ( NO-svoz bio).
3. Komise doporučuje vyhlásit výběrové řízení na svoz jedlých olejů z MKH.

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 819/16 k zápisu 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 26. 9. 2016.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

