Číslo materiálu: 6/50
Komise pro životní prostředí
25. 6. 2018 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Přítomni:
Martin Hlavatý, Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová, RNDr. Zdeněk
Lipský, CSc., Josef Kraus,
Omluveni:
Ing. Jaroslav Krejčí, Ing. Jitka Doležalová, Jitka Zimmermannová,
Luděk Kment, Jana Adamová, Irena Jelínková
Neomluveni: Milan Krčík,
Člen RM:
Karel Koubský st., Josef Kraus
Příští jednání: 24. 9. 2018 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
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 25. 6. 2018.
II. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro životní prostředí paní Irenu Jelínkovou na vlastní žádost.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Úvod – pan Hlavatý přivítal na jednání místostarostu pana Karla Koubského a členy komise.
Vzhledem k tomu, že se většina členů z jednání omluvila, komise není usnášení schopná. Informoval,
že nastoupil na pracovní pozici referent veřejné zeleně pan Bc. Milan Šesták, kterého by rád pozval na
další jednání.
b) Koncepce odpadového hospodářství – pí. Hladíková rozeslala členům komise pracovní verzi
koncepce. Probíhala diskuze s připomínkami. Paní Dupalová upozornila na nic neříkající pojmy „vyšší“
nebo „nižší“ bez porovnání s jinými hodnotami. Chybí doporučení, opatření a celkově nejsou zohledněny
návrhy komise. Koncepce nesplňuje zadání a komise doporučuje prodloužení termínu předložení až na
jednání nového Zastupitelstva města na konci roku 2018.
c) Znečištění říčky Beránka – p. Klail informoval, že Diamo bude čistit břehy Beránky v úseku od štoly
14. pomocníků směrem do Hlízova. Jedná se pouze o prořez náletových dřevin k čemuž spolek
Denemark nemá připomínky.
Pan Kraus upozornil, že v řece je silně znečištěná voda už od nadjezdu z ulice Vítězná v Sedlci. Komise
předá podnět OŽP.
Vyjádření OŽP, Ing. Kocián: OŽP provedl na místě rozsáhlou kontrolu ve dnech 21.-22.6.a intenzivně se
podnětem zabývá.
Vyjádření TO-OI: TO-OI provedl v roce 2015 pročištění dešťové kanalizace a kamerové zkoušky, které
neprokázaly napojení znečišťujícího přítoku.
d) Obnova stepních společenstev na Kaňku – pan Lipský informoval, že na místě už jsou ohrady a ovce,
které se často pohybují mimo oplocení. Navrhuje v místě informační ceduli s kontaktem na majitele ovcí
a například i informaci se zákazem krmení, apod.
Vyjádření TO-OI: Projekt obnovy stepních společenstev není stále dokončen. V ohradách ještě nejsou
hotové dřevěné přístřešky, napájecí žlaby, příkrmiště a solární panely, které spustí elektrický ohradník.
Jakmile bude spuštěn el. ohradník nebude již docházet k útěku ovcí. Informační tabule budou rovněž na
oplocení osazeny.
e) Odbahnění rybníku v Lorci – pan Hlavatý požaduje informace o realizaci.
Vyjádření OI: V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace s cílem podat žádost o
dotaci na realizaci projektu. Do konce roku 2018 by mělo být rozhodnuto o poskytnutí dotace.
f) Jednání bylo v 17,30 hodin ukončeno a příští termín bude 24. 9. 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 :

Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

