Číslo materiálu : 6/51
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise pro životní prostředí
7. 9. 2015 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti Zemědělské správy
Josef Kraus, Milan Krčík, Tomáš Klail, Ing. Ladislav Exner,
RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jana Adamová, Jitka Zimmermannová,
Ing. Jitka Doležalová, Luděk Kment, Leoš Knížák, Ing. Lenka
Dupalová,
Martin Hlavatý, Ing. Jaroslav Krejčí,
Iva Baláčková, Irena Jelínková
Josef Kraus

Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 12. 10. 2015 v 17,00 hod. v zasedací místnosti Zemědělské správy, Benešova
ul., 2. patro, boční vchod

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 9. 2015.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Ing. Dupalová seznámila přítomné se zkušeností z jiných měst, kde z torza stromu vytvořili umělecké
dílo. Např. plánované kácení borovice naproti Městskému Tylovu divadlu, z torza vytvořit dílo. Oslovit
např. pana Németha.
Vyjádření TO: Možnost vytváření uměleckých děl z dřevin určených ke kácení byla projednána se
zástupci ČIŽP, kteří upozornili, že pokud zůstane kmen spojen s kořenovým systémem, i když se jedná o
zcela suchou dřevinu, jsou udělovány pokuty za poškození dřevin. Jako řešení uvádí, že musí být kmen
odříznut od pařezu a vytvořená socha k pařezu znovu připevněna. Toto lze využít v parcích, zahradách,
…, není to však vhodné u frekventované komunikace, kde již v současné době dřevina narušuje
podezdívku oplocení.
b) Pan Kraus jednal s ředitelem Gymnázia Jiřího Ortena RNDr. Slavíčkem o založení ARBORETA.
Studenti by pěstovali dřeviny, které by následně byly vysázeny ve městě. V areálu gymnázia mají prostor
pro cca 100 dřevin a za symbolickou cenu by mohli studenti využívat i pozemky města k předpěstování.
Paní Dupalová by akci nazvala „Zahrada v environmentálním stylu“, na kterou by mohla být poskytnutá
dotace. Komise do příštího jednání navrhne dřeviny, které by bylo vhodné pěstovat a které v Kutné Hoře
chybí.
c) Pan Kraus požaduje po technickém oddělení přípravu dopisu pro občany, kteří jsou majiteli
nemovitostí, a jejich zeleň (břečťany a jiné pnoucí rostliny) zasahuje do veřejného prostranství. Z rostlin
opadává na pozemky města značné množství listí a jiného odpadu (např. ptačí trus). Odeslala by se
výzva, a pokud rostlinu majitel neodstraní, zahájí se s ním správní řízení.
Vyjádření TO: Občani, z jejichž nemovitosti přesahuje zeleň na komunikace či jiné veřejné prostranství a
tím dochází k omezení užívání, jsou vyzýváni správci komunikace k odstranění či úpravě. V dopise je
stanovena přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. Výzva musí být doručena doporučeně tak, aby
v případě neuposlechnutí byl doložen postup odboru dopravy k zahájení správního řízení.
Pokud kdokoli zjistí, že k této situaci dochází nechť se obrátí telefonicky, e-mailem, Lepší místo, … na
správce komunikace, kteří zajistí nápravu.
Technické oddělení již v minulém období požádalo občany o odstranění takto přesahující zeleně např. do
veřejného osvětlení, prostřednictvím novinových článků.
d) Pan Kraus vznesl žádost občanů Kaňku o razantní ořez kaštanů okolo kostela i za zdí kostela. Pan
Klail udělá kontrolu stromů a požaduje profesionální zásah.
Vyjádření TO: Podnět od pana Krause obdrželo i TO, které jej i informovalo, že dřeviny na hřbitově jsou
v dobrém zdravotním stavu. Dojde pouze k odstranění suchých větví. Provedení razantního ořezu na
těchto dřevinách by nenávratně snížilo hodnotu těchto stromů a vyvolalo pravidelně se opakující investici
v podobě opakujícího se řezu. Dále po provedení řez na babku dochází k vylamování větví.
Řez na babku bude proveden pouze u přilehlého stromořadí u hřbitova, kde se bude jednat o jeho
obnovu.
Práce byly objednány u společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
e) Ing. Dupalová požaduje informaci, kdo prování kontroly náhradní výsadby po celých 5 let a zda se
kontroluje vydané rozhodnutí o náhradní výsadbě. Pokud strom uschne, kdo zařídí, aby se vysadil nový.
Pan Klail doplnil, že doposud mu nebylo odpovězeno, proč chybí liliovníky v Masarykově ulici u lékárny.

Vyjádření TO: Kontrolu výsadeb provádí celoplošně pracovník odboru životního prostředí. Kontrolu na
městských pozemcích navíc provádí pracovník technického oddělení. Pokud je zjištěn úhyn výsadby, je
provedena výsadba opětovná. Takto je například již podruhé vysazena prunuska u polikliniky či
v Tyršově ulici. Dřeviny jsou kontrolovány i v jarních měsících po výsadbě, zda narašují a v jaké jsou
kondici. Například jírovce u finančního úřadu byly na jaře krásně napučené, ovšem přílišné sucho i přes
zvýšenou zálivku způsobilo jejich úhyn. O této skutečnosti víme a proto i zde bude provedena opětovná
výsadba.
Liliovníky v ulici Masarykova byly odstraněny v rámci realizace projektu, který zde proběhl v jarních
měsících.
f) Dotační tituly – měli bychom připravit nápady na projekty, revitalizace a úpravy ve městě. Pan Lipský
požaduje zaslat seznam dotačních titulů, aby bylo zřejmé co navrhovat.
c) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín jednání na 12. 10. 2015 se zahájením v 17,00
hodin, v zasedací místnosti Zemědělské správy.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 896/15 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 9. 2015.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Josef Kraus, Tomáš Klail

