Zasedání č.3
Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 6/52
Komise pro životní prostředí
25.3.2019 v 16 hod v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Martin Hlavatý, Milan Krčík, Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová, RNDr. Ivo Šanc,
Josef Žáček
Luděk Kment, Klára Kocmanová, Ing. Karel Macek, Mgr. Jana Červená, Jiří Šobr
Mgr. Vít Šnajdr - místostarosta
6.5.2019 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, na
adrese Václavské náměstí 182, 1. patro

Návrh usnesení pro RM:
bere

na

v ě d o m í zápis z 3. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 25.3.2019

1) program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
a) zahájení, administrativa
b) vyhláška o podílu žadatelů na nákladech na kácení a následné výsadbě
c) kácení u ZŠ Jana Palacha
d) únik jedlých olejů do řeky Vrchlice
e) vodní prvek na Palackého nám.
f) Různé
K tomu:
a) Jednání zahájil a řídil M. Hlavatý, komise projednala předem zaslaný návrh „jednacího řádu
komise“, který reaguje na možnost nízké účasti členů z nejrůznějších důvodů: Doporučení
komise pro životní prostředí je předáno Radě města, pokud se pro něj vysloví
nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. V zápise budou zmíněny i
návrhy, které nezískaly podporu většiny přítomných.
b) Pan mst. Šnajdr požadovat upřesnění a výklad návrhu, který byl vznesen v minulém zápise.
Bylo vysvětleno v diskusi a pan mst. předá do RM
c) Informace ohledně kácení u ZŠ Jana Palacha, kdy se nejdříve jednalo o protizákonné
vyřezávání dřevin u oválu pod zahrádkami, nyní je povolen vyřezat zbytek pozemku, byla
uložena náhradní výsadba, nejspíše jedná o haldu, obava z prašnosti na sídlišti
d) Byl zjištěn výtok jedlých olejů do řeky Vrchlice u autoservisu Pipek v ul. Potoční, byl předán
podnět na odbor životního prostředí, kde bylo zjištěno, že původce znečištění, je SOŠ a SOU
řemesel Kutná Hora, byl přeplněný lapol (lapač) jedlých olejů, přepadem vnikly oleje do
dešťové kanalizace, následně do vodoteče
e) Na základě iniciativy skupiny zastupitelů podporuje komise v souvislosti s plánovanou
elektrifikací Palackého nám, vybudovat vodní prvek, který by v horkém létě pomohl alespoň
s mírným osvěžením vzduchu náměstí, např by se jednalo o mobilní rozprašovací bránu
f) Různé:
p. Šesták: informoval o výsadbě 6 jírovců pleťových v Tyršově ulici
p. Žáček: informoval o čistotě města, problém s velkým množstvím nedopalků po celém městě,
v jiných zemích za odhození nedopalku se dostávají pokuty. U obchodních domů nepořádek na
parkovištích Billa a hlavně Kaufland, kde jsou v širokém okolí poházeny parkovací lístky.
pí. Dupalová: vznesla dotaz na komunitní kompostéry. Kde se nachází, kdo je může využívat.
Odpověď OI – TO: Kompostéry jsou umístěny v ulici 17.listopadu vedle č.p.121, křižovatka ulic
Tyršova a Partyzánská. Kompostéry neprovozuje město. Jsou určeny pro komunitu občanů, kteří se
o kompostér starají.
Informace ohledně webu www.mojeodpadky.cz
p. Šanc – navázal na web www.mojeodpadky.cz , že se jedná o zajímavý projekt, ale chybí zásadní
informace – finance, atd.
p. Krčík: se dotazoval na vyhlášku o spalování bioodpadu, dále informoval o kůrovcové kalamitě u
Havířské boudy
p. Klail: se dotazoval na žádost o kácení stromů u fontány na Havlíčkově nám. Nesouhlasí
s pokácením dvou dřevin - Cypřišek Lawsonův a Zerav východní.

g) Zasedání bylo v 17:00 hodin ukončeno a bylo dohodnuto příští zasedání komise na 6.5.2019 v
zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, na adrese Václavské náměstí 182, 1. patro

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje zvážit možnost vybudování nějaké formy vodního prvku na Palackého
náměstí v souvislosti s rekonstrukcí el.rozvodů.

3) Reakce rady města:
Usnesení č. 316/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 25.3.2019.

Zapsal: p. Milan Šesták

Elektronicky ověřil: členové komise

