Zasedání č.6
Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 6/51
Komise pro životní prostředí
26.8.2019 v 16 hod v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová, Ing. Karel Macek, Martin Hlavatý, Klára
Kocmanová, Mgr. Jana Červená
RNDr. Ivo Šanc
Jiří Šobr, Milan Krčík, Luděk Kment, Josef Žáček
Mgr. Vít Šnajdr – místostarosta, Štěpán Drtina
7.10.2019

Návrh usnesení pro RM:
a) b e r e n a v ě d o m í zápis z 6. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 26.8.2019
b) u k l á d á odboru zdravotnictví a sociálních věcí připravit návrh vyhlášky omezující
konání ohňostrojů a používání zábavné pyrotechniky v období mimo 31.12.-1.1. běžného roku.
Termín: 31.10.2019
Zodpovídá: Bc. M. Šlesinger, ved.odboru

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
úvod, kontrola zápisu a reakce Rady města
květinové louky
zvlhčovač vzduchu na Palackého nám
program na zlepšení ovzduší, naplňování
omezení hlučnosti – motorové kosy a pily
ohňostroj
stromy
různé

a) p. Hlavatý přivítal členy komise, proběhla kontrola zápisu z minulé komise
- dům hrůzy na Karlově (Čáslavská 38) – žádný dopis majitelům nebyl zaslán, přesto se stav
zlepšil
- požádal p.Šestáka o zasílání výpisu z jednání RM k problematice KOŽP
b) p. Šnajdr – došlo k nepochopení od radních, hlavní důvody proti byly vyšší výskyt klíšťat,
plochy by špatně vypadaly atd., nutné připravit samostatný materiál s podrobnějším
vysvětlením
c) výrobu mají zadanou Technické služby, upozornění na nefunkčnost fontány v Radnické ulici
d) p. Hlavatý – ČKD obnovilo výrobu – nad továrnou byl žlutý dým, který obsahuje prach a
další jemné částice, kromě schváleného programu zastupitelstvem města se v této věci nic
neudělalo
e) p. Hlavatý – ústavní soud by obecně závaznou vyhlášku neschválil
f) p. Hlavatý – za posledních 14 dní proběhly dva ohňostroje, bylo by vhodné vytvořit obecně
závaznou vyhlášku, každý člen se k této problematice vyjádřil –
1 člen nepovažuje vytvoření obecně závazné vyhlášky za potřebné
1 člen ohňostroj a zábavná pyrotechnika povolen pouze 31.12-1.1. včetně výjimek na
konkrétní kulturní akce
Ostatní členové souhlasí s vytvořením obecně závazné vyhlášky
g) stromy – p. Klail – dotaz ohledně žádosti o kácení, které podává město, dále informoval o
žádosti na kácení 3 stromů na hřbitově u sv. Trojice, 3 topolů v Neškaredicích, které došlo
spolku Denemark, jako účastníkovi řízení
pí. Červená – informovala, že zaslala seznam suchých, nebezpečných stromů p. Šestákovi,
problém na Kaňku s nečinností Městských lesů a rybníků – mnoho suchých mnohdy
nebezpečných stromů
p. Šnajdr – informoval o probíhající inventarizaci dřevin, možné nahlédnutí na portálu
www.stromypodkontrolou.cz
h) různé
p. Drtina – chtěl probrat hlavně travnaté pásy a ohňostroj
pí. Kocnamová – možná inspirace ohledně vodního prvku např. na koupalištích, problém se
sháněním realizační firmy
pí. Červená – dotaz ohledně využití systému MESOH – obsáhlá diskuze, z jednání vyplynul
názor, že by bylo vhodné uspořádat setkání s tvůrci systému MESOH pro posouzení kladů a
záporů systému pro KH.

vyjádření TO-OI:
Systém MESOH navrhuje nákup pytlů a zavedení pytlového sběru pouze od rodinných domů.
Pytlový sběr není vhodný do historického města a obalová společnost EKOKOM nedoporučuje
zavedení systému. Důvodem je i vysoká finanční investice a pravidelné platby autorům
systému. Vedení města jsme předložili nabídky firem na spolupráci v odpadovém
hospodářství a ty byly vzaty na vědomí. Ve věci změny systému nakládání s odpady nadále
jednáme. Zvažujeme i možnost čerpání dotace na nákup zahradních kompostérů. Do návrhu
Rozpočtu města pro rok 2020 navrhneme nákup tašek na třídění odpadů. Prostřednictvím
ankety chceme zjistit zájem občanů o třídění odpadů od domu.
pí. Dupalová - opakovaně navrhuje provést analýzu skladbu směsného odpadu dle
jednotlivých typů zástavby. A podle výsledků zefektivnit/změnit systém sběru KO.
K systému MESOH: od začátku nepatří k příznivcům, ale pokud někdo nabídne možnou
úsporu nákladů ve výši cca 6mil./1rok, tak není od věci se na to podrobněji podívat a třeba
změnit názor.
p. Macek – sekání trávy ve městě, lepší domluva s technickými službami
p. Šnajdr – prosba o doporučení odborných časopisů – inzerce pro sehnání odborných
pracovníku pro technické služby, hlavně arborista, zahradník
pí. Dupalová – k výrobě vodního prvku možno využít firmu v Sedlicích,
v některých městech se obsekávají pouze obrubníky, výška sečení se pohybuje okolo 10cm
informovala o chystané novele zákona o odpadech
dotaz ohledně možnosti využití RE-USE centra, p.Šnajdr – nutné využít neziskové organizace
p. Klail – infomoval o akci „Ukliďme Česko“, která proběhne 21.9., spolek Denemark se
zapojí 22.9.
p. Hlavatý – svoz objemného odpadu špatná informovanost občanů, vhodné využití
veřejného rozhlasu, p. Šnajdr reagoval – rozhlas je v havarijním stavu, je chystaná obnova
dále nesouhlasí s čerpáním vody pro zavlažování fotbalového hřiště Sparta z Loreckého
rybníčku, p. Klail reagoval, že není tak silný přítok z pivovaru, jako býval v minulosti, rovněž
zásadně nesouhlasí se zavlažováním hřiště z Loreckého rybníčku.

Zasedání bylo v 17:20 hodin ukončeno.
2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
KOŽP žádá RM o zvážení možnosti uspořádat setkání s tvůrci systému MESOH
KOŽP žádá RM o maximální snahu hledání cesty k vyloučení zavlažování rekonstruovaného hřiště
v Lorci z Loreckého rybníčku.
3) Reakce rady města:

Usnesení č. 710/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 6. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 26.8.2019
II. u k l á d á
tajemníkovi úřadu
připravit návrh vyhlášky omezující konání ohňostrojů a používání zábavné pyrotechniky v období mimo
31.12.-1.1. běžného roku
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ
Termín : 30.11.19

Zapsal: p. Milan Šesták

Elektronicky ověřil: členové komise

