Číslo materiálu: 6/51
Komise pro životní prostředí
7. 11. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová,
Leoš Knížák, Ing. Jaroslav Krejčí, Ing. Jitka Doležalová, Irena
Jelínková, Tomáš Klail,
Omluveni:
Luděk Kment, Jana Adamová, Josef Kraus, Ing. Lenka Dupalová,
Ing. Ladislav Exner,
Neomluveni: Milan Krčík,
Hosté:
Štěpánka Jonáková – referent veřejné zeleně, TO-MÚ Kutná Hora
Příští jednání: 9. 1. 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 7. 11. 2016.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a přivítal pozvanou referentku veřejné zeleně Štěpánku Jonákovou. Byla
zahájena diskuze týkající se zasílaných specifikací Technickým službám KH na kacení stromů a
radikálních ořezů veřejné zeleně:
 komise doporučuje ořez thújí v ulici Šandova jen do úrovně balkónu;
 ořez jerlínů v ulici Rudní – Denemark spolek nesouhlasí s kácením, doporučuje pouze ošetření.
Slečna Jonáková vysvětlila možnosti výsadby zeleně ve městě. Problém je i s nepovolenou výsadbou
občanů například na sídlištích.
Komise doporučuje sázet ve městě trvale zelené jehličnany, nenáročné tisy a pečovat o zeleň vždy
prvních 4-5 let.
b) Zápis z minulého jednání:
 IO-technické oddělení připravuje poptávkové řízení na veřejnou zakázku – „Sběr, svoz a odstranění
jedlých olejů a tuků“.
c) Návrh na odvolání člena komise – pan Exner se neomlouvá z účasti na jednání komise. Pan Hlavatý
informoval, že pan Exner chce nadále zůstat ve funkci.
d) Voda na zálivku veřejné zeleně – pan Hlavatý informoval o možnosti čerpání vody na zálivku ze dvou
městských pramenů. Dále je možné využít vodojem společnosti Diamo na Kaňku. Pan Hlavatý zjistí
okolnosti.
e) Na Kaňku bylo vysázeno cca 100 stromků – třešně – jedná se o náhradní výsadbu za odstraněnou
zeleň z areálu bývalé Avie společnosti TESCO.
f) Program zlepšování kvality ovzduší – Ing. Doležalová informovala o Programu zlepšování kvality
ovzduší, které vydalo Ministerstvo životního prostředí. Z programu vyplývají úkoly pro obce a města, aby
učinili opatření pro zlepšení kvality ovzduší do roku 2020. Prioritní je dopravní infrastruktura – budování
záchytných parkovišť apod. MŽP bude vypisovat dotační výzvy k uloženým opatřením. Odbory MÚ Kutná
Hora jsou seznámeni s programem a koordinaci zajišťuje Ing. Truhlářová z OŽP.
g) Květinové pyramidy na náměstí – pyramidy se na náměstí nehodí. Vhodnější by bylo umístění
betonových květináčů nebo více závěsných květináčů.
Komise požaduje informaci o plánované květinové výzdobě na příští rok a popřípadě by komise navrhla
květinovou výzdobu.
Vyjádření TO: V současné době není plánován rozsah květinové výzdoby. Návrh bude řešen až po
schválení rozpočtu pro rok 2017.
h) Dotace na podzemní nádrže na vodu – pan Klail navrhl, že by bylo vhodné v rámci rekonstrukce silnic
a chodníků instalovat podzemní nádrže na jímání dešťové vody, která by byla využívaná na zálivku

městské zeleně.
i) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 9. 1. 2017 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.1012/16 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 7. 11. 2016.

Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

