Číslo materiálu: 6/54
Komise:
Datum :

Komise pro životní prostředí
27. 3. 2017 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, Ing. Jaroslav Krejčí, Josef Kraus, Leoš Knížák,
Ing. Jitka Doležalová, Milan Krčík, Jana Adamová,
Omluveni:
Luděk Kment, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová,
Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová,
Neomluveni: Irena Jelínková, Ing. Ladislav Exner,
Host:
Štěpánka Jonáková – referent veřejné zeleně MÚ K.Hora
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 22. 5. 2017 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
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 27. 3. 2017.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a přivítal pozvanou sl. Jonákovou. Byla zahájena diskuze týkající se
veřejné zeleně ve městě:
• žádost o pokácení javoru před domem paní Koldové, bytem Puškinská 558 z důvodu stínění
stromu do bytu – přítomní členové komise s kácením jednohlasně nesouhlasí.
• náhradní výsadby u obchodního domu Albert – po 5 letech nelze požadovat novou výsadbu po
uschlých stromech.
• květinové louky – sl. Jonáková zvolila lokalitu v Městských sadech, vhodnou pro založení
květinové louky. Výsev se provádí v období duben – květen. V závislosti na financích bude
plánováno na další roky.
• pan Kraus požaduje pokácet část skupiny dřevin (keře přerostlých tisů) na hřbitově U Všech
Svatých, které zasahují do památné hrobky s nadzemní kaplí, kterou poškozují. Je nutné, aby
k problému zaujal stanovisko i odbor památkové péče, který byl se situací seznámen.
• sl. Jonáková – kacení stromů se provádí dle potřeb stromů - jejich zdravotního stavu.
• květinová výzdoba ve městě – stejně jako v loňském roce budou květinové pyramidy umístěny na
Palackého nám., v ulici Jiřího z Poděbrad a na hřbitově v ulici Česká. Závěsné květináče budou
na lampách VO u chrámu sv. Barbory, v ul. Šultysova, Kollárova, Palackého nám., Lierova,
Husova, Václavské nám. Záhony – Havlíčkovo nám. a Vorlíčkovy sady.
b) Zápis z minulého jednání:
• sběr kovových obalů – TO jedná s Technickými službami KH. Do konce roku by se mohl zahájit
sběr na cca 10 stanovištích, prostřednictvím zvonových kontejnerů s horním vhozem (stejné jako
na sběr skla).
• Program zlepšování kvality ovzduší – Ing. Doležalová seznámila přítomné s programem, který je
platný od června 2016 a města mají do 3. 5. 2017 navrhnout opatření pro zlepšení kvality ovzduší
včetně finančních požadavků.
c) Dotační program OPŽP – Podpora protipovodňových opatření s retencí – paní Doležalová poskytla
informace k programu. Obce mohou získat dotaci na výstavbu a obnovu suchých nádrží na drobných
vodních tocích a úpravy na existujících nádržích s retenčním účinkem. Pan Kraus sdělil, že je na hřbitov
zpracovaný projekt. Pro fyzické osoby je vyhlášena dotace „Dešťovka“.
d) Měřící stanice ČHMÚ – paní Doležalová informovala o nové měřící stanici, která bude umístěna
v Kutné Hoře. Měřit bude on-line polétavý prach v ovzduší a vyhodnocovat smogovou situaci. V současné
době je jedna manuální měřící stanice v ulici Jana Palacha, ale je pouze pro vyhodnocení ročních řad. Na
webu města by měly být aktuální informace o znečištění ovzduší.
e) p. Krejčí – diskuze o chybějících parkovacích místech na sídlištích – řeší komise pro městská sídliště
f) Ukliďme Česko – dobrovolníci se mohou přihlásit k úklidu města, který se bude provádět v sobotu
8. dubna a 22. dubna budou uklízet dobrovolníci ze spolku Denemark. Přihlásily se i školy. Odvoz odpadů
po akci zajistí Technické služby Kutná Hora.
g) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 22. 5. 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 :
Komise žádá seznámit s materiály, které budou předány do 3. 5. 2017 na KÚ z MKH k Programu
zlepšování kvality ovzduší.

4) Reakce rady města :

Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

