Číslo materiálu : 6/54
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:

Komise pro ţivotní prostředí
12. 10. 2015 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti Zemědělské spr.
Josef Kraus, Martin Hlavatý, Tomáš Klail, Ing. Ladislav Exner,
Luděk Kment, Irena Jelínková, Ing. Jaroslav Krejčí,
RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jana Adamová, Jitka Zimmermannová,
Ing. Jitka Doleţalová, Leoš Kníţák, Ing. Lenka Dupalová,
Iva Baláčková, Milan Krčík

Neomluveni:
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 23. 11. 2015 v 17,00 hod. v ZŠ Jana Palacha (bude upřesněno!!!)
1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí ze dne 12. 10. 2015.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a úvodem se vrátil k zápisu z minulého jednání:
 spolupráce s GJO – zatím není ţádný vývoj. Pan Klail zaslal seznam dřevin, které by bylo vhodné
pěstovat.
 umělecké dílo z kmenu stromu – pan Kment informoval, ţe existují dřevěné patky, které se
instalují na vytvořenou sochu a pomocí nich se připevní. Zároveň chrání proti hnilobě. Řeší
kulturní komise.
 výzva občanům, aby upravili přerostlou zeleň zasahující na městské pozemky – pan Hlavatý
navrhuje místo vyfotit a umístit na Lepší místo k řešení nebo zavolat Městskou policii. Pan Kraus
informoval, ţe i domluva s majitelem pozemku se osvědčila. Nadále mapuje místa a předá je na
technické oddělení.
 jírovce (kaštany) na hřbitově na Kaňku – proběhlo odborné posouzení stromů a prořez se dělat
nebude (pro stromy je to likvidační). Pan Kraus upozornil, ţe padající větve ničí hrobová místa.
Pan Klail navrhuje pouze bezpečnostní řez, to znamená odstranění suchých větví (není jich
mnoho) a případné nezbytné odlehčení větví poškozených, např. prasklých a v případě potřeby
instalaci vazby. Větve se za špatných povětrnostních podmínek lámou zcela běţně ze všech
stromů a je třeba s tím počítat.
 náhradní výsadby – stromy z města mizí a nesází se nové. Komise ţádá RM o poskytnutí jiţ dříve
zadané informativní zprávy (pokud byla OŢP zpracována) o provedených náhradních výsadbách.
Pokud nebyla zpráva Radě města předána, prosíme o zadání usnesením s termínem.
 dotační tituly – členové komise obdrţeli seznam dotačních titulů. Pan Hlavatý navrhuje mít
připravené projekty a pak je pouţít při vyhlášení výzvy. Pan Kment navrhuje moţnost získání
dotace na Sklenářův dolík (Denemark). Pan Kraus navrhuje revitalizaci hřbitovů. Na to reagoval
pan Kment, na hřbitovech mizí (coţ je obecný trend) staré sochy. Pan Kraus odpověděl, ţe se
musíme řídit podle zákona o pohřebnictví a v Kutné Hoře je pouze 5 hřbitovních památek. V této
souvislosti by bylo dobré oslovit majitele poškozených náhrobků s nabídkou oprav za úplatu,
popř. vyhlásit např.„Fond regenerace pohřebních míst“. Pan Hlavatý navrhuje připravit se na
období sucha – např. dotace na závlahy. Pan Klail by se zaměřil na budování mokřadů a tůní na
vodním toku- Vrchlici (nad přehradou). Dále vyuţití dešťové vody ve městě, např. v nejniţších
částech města vybudovat nádrţe a v období sucha z nich zavlaţovat zeleň ve městě.
b) Pan Klail informoval o pracích, které nyní probíhají v třešňovém sadu pod Kaňkem směrem do Sedlce.
Pan Veber prostor strojně planýruje a ve spolupráci s Denemarkem zachová některé dřeviny, např. dřín,
který by případně rozsázel a vznikl by dřínový sad.
c) Pan Hlavatý hovořil o problematice v místech mezi Lučanskou ulicí a ulicí 17. listopadu. Dochází zde
k přespávání bezdomovců a krádeţím ze zahrad. Měl by se provést prořez keřů. Dále informoval o
připravovaném Harmonogramu svozu odpadů „z ulice“. Navrhuje kaţdý měsíc informovat občany
v Kutnohorských listech o mobilních svozech, které budou v daný měsíc probíhat. Zajistí technické
oddělení.
Vyjádření OI,TO: TO již obdrželo podnět o problematice v místech mezi Lučanskou ulicí a ulicí 17.
listopadu od Komise pro sídliště. Prořez a úprava keřů byla objednána u společnosti Technické služby

Kutná Hora, spol. s r.o.
e) Pan Krejčí ţádal na technickém oddělení došle faktury od Technických sluţeb Kutná Hora za údrţbu
veřejné zeleně. Faktury obdrţel a chtěl především vědět, zda v srpnu, kdy nerostla tráva, TS neúčtovali
sekání veřejných prostranství. Přítomným rozdal tabulku se souhrnem všech fakturovaných částek.
f) Pan Kment poţádal, zda by se mohl častěji měnit písek v pískovišti na dětských hřištích. Písek
z pískoviště by se mohl vyuţít na sypání chodníků. Pan Kraus potvrdil, ţe se písek v pískovištích
pravidelně mění. Komise ţádá pana Krause o prověření a poskytnutí členům komise informaci o
provedených výměnách písku.
g) Pan Klail opět vznáší dotaz na technické oddělení týkající se chybějících liliovníků v Masarykově ulici u
lékárny. Liliovníky na místě byly uţ před realizací projektu. Pokud v projektu nejsou stávající stromy, měla
být náhradní výsadba – kde? Dále informoval, ţe do konce listopadu se bude kácet více stromů v lesích,
ale i přesto, pokud si někdo bude myslet, ţe jde o kácení „na černo“ ať volá Městskou policii.
Vyjádření OI,TO: V rámci zpracovaného projektu se nacházely v ulici Masarykova čtyři liliovníky, přičemž
u dvou bylo doporučeno provedení řezu a u zbývajících dvou jejich pokácení z důvodu ulomené korunky.
Stejný druh výsadby zde nebyl navržen.
h) Pan Exner navrhuje odstranění smrku stříbrného před čp.94 v ulici 17.listopadu. – bude předáno jako
poţadavek na TO.
Vyjádření OI,TO: Po předání podnětu bude prověřeno a přijata příslušná opatření.
c) Jednání bylo v 18,15 hodin ukončeno a příští termín bude 23. 11. 2015 se zahájením v 17,00 hodin,
v ZŠ Jana Palacha (místo bude upřesněno v pozvánce).

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1. Komise doporučuje RM, aby uložila odboru životního prostředí předložení informativní
zprávu o přehledu plnění náhradní výsadby s termínem.
2. Komise doporučuje RM v rámci krizového řízení, připravit řešení závlahy zeleně v období
sucha.

4) Reakce rady města :
Usnesení č.1028/15 k zápisu z jednání 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 12. 10. 2015.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

