Zasedání č.4
Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 6/51
Komise pro životní prostředí
6.5.2019 v 16 hod v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Milan Krčík, Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová, Klára Kocmanová, Ing. Karel
Macek,
Martin Hlavatý, RNDr. Ivo Šanc
Josef Žáček, Mgr. Jana Červená, Jiří Šobr, Luděk Kment
Mgr. Vít Šnajdr – místostarosta, Kateřina Hladíková

Návrh usnesení pro RM:
bere

na

v ě d o m í zápis z 4. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 6.5.2019

1) program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
a) úvod – p. Šesták přivítal referentku odpadového hospodářství slečnu Hladíkovou z OI - TO
b) diskuze
p. Krčík – vznesl dotaz ohledně spalování odpadů, sl. Hladíková reagovala, že je prodloužen
termín výrazného omezení skládkování do roku 2030, odpad by se měl spalovat v centrální
spalovně v Mělníku, p. Šnajdr doplnil, že se stále jedná o překladiště odpadů v Kutné Hoře,
jsou tři varianty Diamo na Kaňku, bývalá cihelna a areál ČKD;
pí. Dupalová
- navrhla kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění odpadu, pracovníky svozu MVE. Pracovník svozu
by při zjištění, že ve sběrné nádobě na směsný komunální odpad je odpad, který tam
nepatří, umístil na ni lístek s upozorněním na porušování vyhlášky a možných dopadech.
- informovala paní Hladíkovou, že na předchozí komisi představila paní Červená motivační a
evidenční systém nakládání s odpady MESOH (www.mojeodpadky.cz). Paní Hladíková
reagovala, že si o systému zjistí více.
- doporučila zjistit zájem občanů o bezplatné zapůjčení kompostérů (inspirace z výše
uvedeného MESOH). Došlo by tak ke snížení nákladů na svoz biopopelnic. Paní Hladíková
informovala, že není zájem o komunitní kompostování na sídlišti.
- navrhla možnost zřízení RE-USE centra ve městě. Doporučuje nejprve oslovit charitativní
organizace (např.
Adra https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/frydekmistek/charitativniobchody), které mají s tímto zkušenosti a provozují je. Paní Hladíková informovala, že
město přes webové stránky podporuje projekt Nevyhazujto.cz a www.jsemzpet.cz (KHlisty
11/2018)
- upozornila na nedostatečné množství a kapacitu nádob na odpady na Sedlecké pouti. To
vedlo ke znečištění ostatních ploch především v Sedleci (viz přiložené foto), které byly
uklizeny dobrovolníky v rámci akce „Ukliďte Česko“ dva týdny před konáním poutě.

-

Odkládání odpadků bylo řešeno přistavením kontejnerů, které se během dne nevyvážely a
byly přeplněné. Kontejnerů bylo málo a jejich umístění bylo špatně viditelné. Umístění
kontejnerů vedle schodiště ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie považuje za nevhodné.
Z tohoto důvodu navrhuje, aby město při pronájmu ploch k veřejným akcím požadovalo
zajištění dostatečného množství a kapacity odpadkových košů. Dále aby byly přistaveny
kontejnery na separovaný odpad (minimálně ve složení plasty a směsný odpad), protože
velkou část odpadu tvoří plasty (jak je patrné z fotek). Tj smluvně ošetřit pokutou nebo
zajišťovat prostřednictvím Technických služeb KH s odpovídajícím navýšením ceny nájmu.
- Zvážit nákup zálohovaných kelímků z tvrdého plastu, které by se používaly na akcích,
které pořádá město. Případně by se půjčovaly organizátorům dalších akcí v KH. Došlo by
k omezení spotřeby jednorázových plastů a zároveň by mohly sloužit jako suvenýr
(kelímky s potiskem). https://www.pivobraninj.cz/stranka/vratne-kelimky.html
https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/vratne-kelimky-slavily-uspech-20170510.html
- dále navrhuje, aby v organizacích, které zřizuje město (např. v kino) byly umístěny
nádoby na separovaný odpad na viditelném místě - v minimálním složení plast a směsný
odpad.
p. Macek – informoval také o neukázněných lidech, kteří v minulosti plýtvali vodou, dnes jsou
v bytech vodoměry
sl. Hladíková informovala o akci Ukliďme Česko
p. Šnajdr poprosil sl. Hladíkovou o zjištění situace s odpadkovými koši v České ulici
Vyjádření TO: Dle inventarizace majetku je umístěn odpadkový koš pouze před restaurací
Vyžlovka čp.1. Více košů v ulici nebylo a není v plánu navýšení počtů košů v ulici.
pí. Kocmanová se dotazovala ohledně sekání trávy ve městě, zda by bylo možné nechávat
pásy zeleně, rozpoutala se diskuze
p. Klail vznesl dotaz na p. Šestáka, zda budou dosazeny dvě hlošiny úzkolisté do lokalit, kde
musely být nedávno kvůli vyvrácení odstraněny, p. Šesták reagoval, hlošiny budou do
původních míst vráceny, pokud nebudou bránit výsadbě sítě.
c) Zasedání bylo v 17:30 hodin ukončeno.
2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

2) Reakce rady města:

Usnesení č. 402/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 4. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 6.5.2019

Zapsal: p. Milan Šesták

Elektronicky ověřil: členové komise

