Číslo materiálu: 6/53
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:

Komise pro životní prostředí
9. 4. 2018 v 16,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Martin Hlavatý, Tomáš Klail, Ing. Jaroslav Krejčí, Jana Adamová,
Ing. Jitka Doležalová,
Milan Krčík, Ing. Lenka Dupalová, Jitka Zimmermannová,
RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Josef Kraus, Luděk Kment,
Irena Jelínková

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 14. 5. 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 9. 4. 2018.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Jednání zahájil pan Hlavatý. Uvedl, že komise není usnášení schopná a shrnul reakce z minulého
jednání:
 pan Kraus zajistil pro technické oddělení OI navýšení výdajové položky týkající se veřejné zeleně
– výsadby stromů, havárie a péče o stromy o 300 tis. Kč;
 opětovně komise požaduje po TO-OI seznam pokácených dřevin, výsadby včetně náhradní
výsadby;
 borovice v ulici Jana Palacha – proběhlo jednání s vlastníky 9 bytů z 52 (vlastníci, kteří
nesouhlasili s kácením, nebyli výborem SVJ vyzváni k účasti), kterého se zúčastnil pouze pan
Hlavatý a postrádal přítomnost zástupců města. Komise i nadále nedoporučuje kácet.
b) Vrby v ulici Puškinská a Hašplířská – paní Adamová upozornila na likvidaci vrby, která spadla na dům
(cca v říjnu 2017) a při likvidaci byla pokácena zdravá vrba, která stála hned vedle.
Vyjádření TO: Vrba spadla na dům 7. 6. 2017. Vzhledem k tomu, že rozvolněním skupiny hrozil pád i
druhé vrby, došlo k její likvidaci.
c) Jalovce v ulici Jana Palacha – komise požaduje vyjádření TO, z jakého důvodu došlo k likvidaci všech
keřů podél ulice.
Vyjádření TO: Na jalovce si stěžovali obyvatelé v ulici Jana Palacha. Dřeviny nebyly perspektivní a
esteticky vhodné. Náhradní výsadba je ořechoplodec.
d) Odbahnění Loreckého rybníčku – odbor investic obdržel nabídku od pana Ing. Dlabáčka na projekt
„Obnova rybníka Lorčák“ za cenu 111 320,- Kč. Komise obnovu doporučuje a žádá o zahrnutí finančních
prostředků do rozpočtu na rok 2019 či již letos.
e) Analýza současného stavu odpadového hospodářství – proběhla diskuze na téma odpadů ve městě a
paní Hladíková informovala, že TO pracuje na zpracování koncepce OH s výhledem do roku 2025.
Dokončení koncepce je k 30. 6. 2018 dle zadání usnesení Zastupitelstva města.
f) Sběr kovů – od září 2017 nově zavedený sběr ve městě díky 11 kontejnerům šedivé barvy se osvědčil
a komise doporučuje navýšení počtu kontejnerů.
g) Stanice na měření imisních limitů – paní Ing. Doležalová informovala o nově umístěné měřící stanici
v ulici Orebitská, kterou pro Kutnou Horu zajistil Krajský úřad ve spolupráci s ČHMÚ. Stanice měří
koncentrace znečišťujících látek (poletavý prach) v ovzduší a monitoruje smogovou situaci. Ve
středočeském kraji jsou pouze 4 stanice na tak vysoké úrovni. Komise děkuje ing. Doležalové na pomoc
a zapojení při získání stanice pro KH.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_SKHOA_CZ.html
h) Jednání bylo v 17,30 hodin ukončeno a příští termín bude 14. 5. 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

