Číslo materiálu: 6/51
Komise pro životní prostředí
9. 1. 2017 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová,
Ing. Jaroslav Krejčí, Tomáš Klail, Josef Kraus, Ing. Lenka Dupalová,
Omluveni:
Leoš Knížák, Ing. Jitka Doležalová, Luděk Kment,
Neomluveni: Milan Krčík, Irena Jelínková, Jana Adamová, Ing. Ladislav Exner,
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 27. 2. 2017 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 9. 1. 2017.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a zrekapituloval dotazy, které komise požadovala po Radě města v roce
2016. Komisi chybí zpětná vazba a informace o řešení doporučených úkolů.
b) Zápis z minulého jednání:
 komise žádá informace a dodání návrhu květinové výzdoby pro rok 2017
Vyjádření TO: V současné době probíhá jednání o výběru květinové výzdoby s Technickými službami
Kutná Hora spol. s r.o. a vše se bude odvíjet od finančních možností města.
c) Sběr kovových obalů (plechovky od nápojů a konzervy) – pan Hlavatý navrhuje sběr kovových obalů
společně s plasty do žlutých kontejnerů (s jednatelkou MVE PLUS s.r.o. zajistí možnosti a povolení
z odboru životního prostředí, dále zjistí informace o sběru kovů s plasty v Ostravě). U tohoto sběru lze
předpokládat přeplnění kontejnerů a krádeže kovů (s tím spojený nepořádek na stanovišti). Paní
Hladíková navrhuje sběr do zvonových kontejnerů (stejné jako na sklo), šedivé barvy s polepem –
projedná s jednatelem Technických služeb.
d) Opatření k ochraně ovzduší – pan Hlavatý bude kontaktovat Ing. Truhlářovou z OŽP ve věci navržení
možných opatření k ochraně ovzduší.
e) Kniha Průvodce stezkami stromů - autor PhDr. Pavel Novák a Tomáš Klail. Byla vydaná kniha, která
provádí čtenáře po Kutné Hoře a okolí, se zaměřením na zeleň (stromy).
f) Pan Kraus požaduje provést šetření v Malíně, v ulici K Malínskému mostu u č.p.231 se nachází vrba,
která z dopravního hlediska omezuje výhled do křižovatky.
Vyjádření TO: Vrba se nachází na pozemku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Majitel
pozemku bude vyzván k zajištění úpravy dřeviny.
g) Autovraky – paní Dupalová upozornila na odstavené autovraky v Malíně a požaduje šetření. Navrhuje
provést blokové čištění v ulici a vozidla odtáhnout.
Vyjádření TO: Jako správce komunikací dlouhodobě řešíme 5 ks vraků v lokalitě Malína (např. vyvěšením
výzvy na úřední desku neznámému vlastníku aj.). Odtahové službě byla zaslána objednávka na likvidaci
těchto vraků. Odtahu vozidel pomoci blokového čištění, tj. operativním umístěním přenosného dopravního
značení nelze dle platných právních norem vůbec provést. Při takovém blokovém čištění totiž nelze
provést odtah, resp. po odtažení musí dojít k neprodlenému vrácení vozidla na místo.
h) Černé skládky – pan Lipský informoval o navezené stavební suti a nepořádku v oblasti Kuklíku a
Sukova. TO prověří, zajistí úklid a možnost umístění fotopasti.
i) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 27. 2. 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 :
Projednat záležitosti z roku 2016:
Komise žádala vedení města o jednání s vedením OD Albert na téma nedodržení náhradní výsadby
stromů – komu byl zadán úkol?
Komise doporučuje RM v rámci krizového řízení, připravit řešení závlahy zeleně v období sucha.
Projednat s majiteli pozemku u kláštera Voršilek možnost založení květinové loučky na jejich pozemku.

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 72/17 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 9. 1. 2017.

Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

