Číslo materiálu: 6/52
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:

Komise pro životní prostředí
14. 5. 2018 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Tomáš Klail, Jana Adamová, Milan Krčík, Ing. Lenka Dupalová,
Martin Hlavatý, Ing. Jaroslav Krejčí, Ing. Jitka Doležalová, Jitka
Zimmermannová, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Josef Kraus, Luděk
Kment,
Irena Jelínková

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 25. 6. 2018 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
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 14. 5. 2018.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Vzhledem k tomu, že se většina členů z jednání omluvila, komise není usnášení schopná.
b) Členům komise bylo e-mailem oznámena žádost o kácení vrby na „Cimburku“ včetně popisu.
Technické oddělení oznámilo po zjištění všech skutečností, že vrba pokácena nebude a nájemce
pozemku bude pouze upozorněn na nebezpečný strom.
c) Komise projednala zaslaný seznam pokácených a vysazených stromů ve městě. Seznam je
zavádějící a nekompletní. Pan Klail uvedl, že v seznamu je např. výsadba 97 třešní na Kaňku, ale není
to výsadba za kácení stromů ve veřejné zeleni. Paní Dupalová uvedla, že dle seznamu není komise
schopna posoudit trend ve městě, zda zeleň ubývá a jedná se o krátký časový úsek. V seznamu dále
chybí kácení akátu v ul. Masarykova, třešeň v ulici Puškinská a další.
d) Pan Klail informoval členy za spolek Denemark, že se hlásí k řízením o kácení stromů. Domnívá se,
že není správné nahrazovat kácené dlouhověké dřeviny krátkověkými, jehličnaté listnatými a obecně
stromy, které nepodléhají povolení v případě kácení.
e) Diskuze o kvalitě práce Technických služeb Kutná Hora ve veřejné zeleni. V ulici Zvěřinova došlo
kvůli opravě komunikace k odříznutí kořene stromu, u kterého nyní hrozí vyvrácení, ale i prosychání.
Mělo by být voleno citlivější řešení. Pan Klail upozornil, že by měl někdo kontrolovat chráničky u stromů
před sekáním.
f) Jednání bylo v 17,30 hodin ukončeno a příští termín bude 25. 6. 2018 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. 449/18 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 14. 5. 2018.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Tomáš Klail

