Číslo materiálu: 6/53
Komise:
Datum :

Komise pro životní prostředí
22. 5. 2017 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Tomáš
Klail,
Ing.
Jaroslav
Krejčí,
Josef
Kraus,
Jana Adamová, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Irena Jelínková,
Ing. Ladislav Exner,
Omluveni:
Martin Hlavatý, Milan Krčík, Ing. Jitka Doležalová,
Neomluveni: Luděk Kment, Jitka Zimmermannová, Ing. Lenka Dupalová, Leoš
Knížák,
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 11. 9. 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 22. 5. 2017.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Vybudování parkovacích míst v centru města - komise pro životní prostředí byla požádána technickým
oddělením odboru investic o projednání záměru týkající se vzniku nových parkovacích míst v zelených
plochách na Havlíčkově náměstí a Jánském náměstí. Přítomní členové komise jednohlasně nesouhlasí
s parkovacími plochami na Havlíčkově náměstí. Na Jánském náměstí nezasahovat příliš do zeleně (v
dolní části je vozovka široká). V podobných případech komise žádá, nezasahovat do zeleně. Dále komise
požaduje, aby bylo řešeno parkování v ulici Sokolská na místě po zbouraném domě.
b) Pan Kraus požádal přítomné členy, aby posoudili stromy u památné hrobky na hřbitově U Všech
Svatých. Požaduje jejich pokácení.
c) Pan Klail zahájil diskuzi o kácení stromů ve městě:
• v ulici Jana Palacha se budou kácet uschlé břízy
• do města není vhodné vysazovat další sakury a jim podobné stromy, z důvodu pestrosti druhů a
ekologické hodnoty zvláště.
d) Pan Exner požaduje posoudit stav břízy před domem č. 94 v ulici 17. listopadu.
Vyjádření TO: Bříza byla odborně posouzena a je v dobrém zdravotním stavu. V současné době není
nutné ji kácet. Během roku budou odstraněny suché větve.
e) Lesopark Kaňk – diskuze o obnově lesních cest na Kaňku. Nikdo neviděl projekt. Zajišťují Městské lesy
a rybníky, spol. s r.o.
f) Kácení stromů v lesích na Kaňku – p. Lipský konstatoval, že kácení suchých a napadených stromů již
druhým rokem je nezbytné, ale bylo by dobré minimalizovat negativní průběžné jevy jako je poškození
okolních zdravých stromů těžkou technikou.
g) Vyřezávání dřevin na Kaňkovských vrších – p.Lipský informoval o jednání s ing.Jiránkovou a panem
Veberem z Kaňkovského sedla. Vyřezávání dřevin v zarostlé třešňovce na Kaňkovských vrších bude
probíhat až v zimě 2017/18. Předtím bude na místě proveden průzkum a upřesnění.
h) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 11. 9. 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 :

Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Tomáš Klail

