Číslo materiálu : 3/5
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise pro životní prostředí
18. 5. 2015 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti Zemědělské správy
Martin Hlavatý, Josef Kraus, Leoš Knížák, Tomáš Klail, Ing.Jitka
Doležalová, Ing.Jaroslav Krejčí, Ing. Ladislav Exner, RNDr.Zdeněk
Lipský,CSc., Jana Adamová, Lenka Dupalová
Milan Krčík , Luděk Kment, Irena Jelínková, Jitka Zimmermannová,
Iva Baláčková
Josef Kraus

Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 22. 6. 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 5. jednání komise životního prostředí ze dne 18. 5. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Úkoly z předchozího jednání: proběhla kontrola plnění úkolů z minulého jednání. Úklid okolo
obchodních domů – odbor životního prostředí provedl kontrolu obchodních domů. Komise upozornila
především na rampu u obchodu Albert, kde nejsou zabezpečeny kontejnery na odpad a odpad odletá do
okolí. Dále by měli obchodní domy umístit odpadkové koše do míst mezi Albertem a Kauflandem. Komise
doporučuje okolo starých kontejnerových stanovišť zahájit výsadbu pnoucích rostlin – břečťanu. Diskuze o
sběru jedlých olejů z domácnosti – paní Hladíková informovala, že sběr je předjednaný s firmou
Černohlávek oil, ale jednatel Technických služeb Kutná Hora pan Jäger z důvodu možného znečištění okolí,
sběr nedoporučuje. Paní Dupalová navrhuje nákup rohoží pod sběrné nádoby.
b) Pan Hlavatý upozornil na uzavření sběrného dvora v době rekonstrukce kanalizační sítě v ulici
Zelenkova. Sběrný dvůr v tomto období bude pro občany města otevřený v ulici Cihlářská. Datum uzavření
ještě není známí.
c) Pan Exner upozornil, že není posekaná tráva za domy mezi ulicí 17.listopadu a Lučanská.
d) Paní Adamová upozornila, aby Technické služby při údržbě zeleně nestříhali růže a jejich poupata.
Jedná se o místa v ulici Puškinská pod divadlem.
e) Pan Kraus informoval k problematice holubů ve městě, že se připravuje spolupráce se sokolníky, čímž
se omezí výskyt holubů. Dále informoval o nových záhonech v ulici Masarykova a Vítězná a žádá po OSM
předložení postupu prováděných prací. Pod štěpkou není plachta, čímž bude docházet k prorůstání trávy.
Pan Klail upozornil, že v ulici Masarykova u lékárny chybí 3 kusy liliovníku.
f) Pan Krejčí upozornil na to, že ve městě je málo motýlů, protože se hodně seká. Připravuje článek do
Kutnohorského deníku.
g) Paní Dupalová se informovala o sběru kovů a biologicky rozložitelného odpadu ve městě. Dále žádá o
zvýšení frekvence svozu biopopelnic hlavně na podzim a zda se snížilo množství komunálního odpadu.
Paní Hladíková zašle k nahlédnutí tabulku s množstvím odpadů za poslední 4 roky dle katalogových čísel
odpadů. Pan Kraus navrhl možnost vybudovat komunitní kompostárnu ve městě a třídičku na odpady, na
které se poskytují dotace ze státních fondů.
h) Komise obdržela podnět pana Pokorného, týkající se radikální úpravy keřů a živých plotů na sídlišti.
Komise nemá připomínky a vyjádří se OSM.
ch) Pan Hlavatý pozve na další jednání komise jednatele Technických služeb Kutná Hora spol. s r.o. pana

Jägera, aby informoval komisi o sekání a údržbě zeleně ve městě.
i) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a byl dohodnutý příští termín jednání na 22. 6. 2015 se zahájením
v 17,00 hodin, v zasedací místnosti Zemědělské správy.

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

4) Reakce rady města :
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Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

