Číslo materiálu: 6/55
Komise:
Datum :
Přítomni:

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

Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 23. 10. 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 11. 9. 2017.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Koncepce odpadového hospodářství – na základě usnesení Zastupitelstva města č.124/17 ze dne
6.června 2017 připravil pan Hlavatý osnovu koncepce s body, které by se při přípravě měly zohlednit.
Členové komise byli seznámeni s návrhy, které byly následně prodiskutovány. Cílem koncepce je snížení
nákladů na odpadové hospodářství a v tomto směru i výchova občanů ke správnému nakládání s odpady.
Paní Dupalová i pan Krčík upozornili na využívání kontejnerů podnikateli – měly by se provádět častější
kontroly podnikatelů. Proběhla diskuze o způsobu likvidace odpadů po roce 2024, kdy se má ukončit
skládkování odpadů.
Návrh na zlepšení třídění – na stanoviště kontejnerů by bylo vhodné umístit cedule s informacemi týkající
se svozu přistavených kontejnerů a nejbližší stanoviště v případě naplněnosti.
b) Čipování psů – pan Hlavatý informoval členy o novém zákoně o čipování psů. Bude přehled o platbách
za psy a MP může pokutovat.
c) Ukliďme Česko – dne 23. 9. je termín podzimního úklidu. Přihlásit se může každý a na TO budou
k dispozici pytle na odpad. Členové spolku Denemark budou uklízet v okolí Kutné Hory v sobotu 7.10.
d) Pan Klail požaduje dosadit a ochránit trvalou zábranou ořechokřídlec (chybí z 1/3), který byl v rámci
náhradní výsadby (Tesco) vysazen u kruhového objezdu v ulici Československých legionářů.
e) Konference „Naše příroda“ – p.Lipský informoval o připravované konferenci, která se bude konat 28.11.
v Olomouci a byla by vhodná účast zástupců města.
f) Sanace odvalu dolu Kuntery na Kaňku – p.Krčík práce sleduje a chválí. Pí.Hladíková informovala, že
stejně tak by měla proběhnout i sanace odvalu dolu Šafary na Kaňku, který se nachází v blízkosti a je zde
také svah narušen.
h) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 23. 10. 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 pro životní prostředí přikládá do přílohy zápisu osnovu pro zpracování odpadové koncepce a
doporučuje zohlednění návrhu u zhotovitele.

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 817/17 k zápisu z 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 11.9.2017.

Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

Příloha:

Náměty do zadání Koncepce odpadového hospodářství
Usnesení č. 124/17 ke koncepci nakládáním s odpady v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Kutná Hora komplexní koncepci nakládání s
odpady v Kutné Hoře a výhledem do roku 2025.
Zodpovídá : Rada města
Termín : 30.06.18
1. Zhodnocení stávajícího stavu
- podíl jednotlivých složek odpadů
- nákladovost na jednotlivé složky
- zjištění skutečného počtu obyvatel KH
- slabá místy systému (přeplněné kontejnery /místa, termíny/, odpadkové
koše, černé skládky, úklid kontejnerových stání)
- definice příčin vzniku slabých míst
- zjištění složek v SKO
- změna místní vyhlášky o odpadech ( 2/2002)
2. Cesty ke zlepšení stavu
- výchova
- technologie
- prevence vzniku odpadů
- dohled
- represe
2.1. výchova
- postup MŠ, ZŠ a SŠ na zvýšení povědomí mladých obyvatel města na snížení zátěže
odpady
- motivace občanů ke třídění
- důsledné zapojení podnikatelů do systému včetně kontrol
2.2. technologie
- smart city technologie naplněnosti odpadkových košů a kontejnerů
- důsledné informování o nadstandardních akcích ( svozy z ulice…), ale i o termínech
svozů a nejbližších stanovištích, na kontejnerová stání umisťovat i harmonogram
svozu z ulice
2.3. prevence vzniku směsných odpadů
- rozšíření sítě stanovišť separovaných odpadů včetně kovových obalů
- systém motivace občanů pro třídění v domácnosti
- rozšíření separace bioodpadů
2.4. dohled
- zejména MP
- všichni zaměstnanci MÚ, městských organizací
Zpracoval: Martin Hlavatý, dne 12.9.2017

