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

Komise pro životní prostředí
23. 11. 2015 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ na
Václavském náměstí
Martin Hlavatý, Tomáš Klail, Ing. Jaroslav Krejčí, Milan Krčík,
RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jana Adamová, Jitka Zimmermannová,
Ing. Jitka Doležalová, Leoš Knížák, Ing. Lenka Dupalová,
Iva Baláčková, Josef Kraus, Luděk Kment, Irena Jelínková,
Ing. Ladislav Exner

Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 11. 1. 2016 v 17,00 hod. ve Vlašském dvoře, MÚ Kutná Hora, Havlíčkovo
nám.552, v zasedací místnosti č.8.

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 23. 11. 2015.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a úvodem se vrátil k zápisu z minulého jednání:
 byl proveden prořez keřů v místech mezi Lučanskou ulicí a ulicí 17.listopadu
 Rada města uložila odboru životního prostředí zpracování přehledu náhradní výsadby, ale dle
výpisu z RM nebyl stanoven termín, do kdy bude předložen přehled.
b) Komise projednala podnět obyvatelů ulice Pobřežní o kácení stromů Na Rovinách. Na základě
upozornění, komise žádá RM o prověření pokácení 3 borovic u Žižkova dubu Na Rovinách o víkendu
20. - 22.11.2015.
c) Paní Adamové se nelíbí náhradní výsadby v ulici Pod Divadlem. Byl vykácen smrk, dvě jabloně a
jeřabina. Občané by chtěli lípu, ale vysazeny jsou dvě sakury.
Vyjádření TO: V této ulici došlo k postupnému vykácení výše uvedených dřevin a vysázení dvou sakur.
Sakury byly voleny s ohledem na jejich vlastnosti, jelikož odstraněné dřeviny byly na svém stanovišti
dlouhodobě neudržitelné a neperspektivní (smrk, jeřáb). V případě, že se vyskytne plocha, na které bude
moci být lípa vysazena, aniž by došlo ke kolizi se sítěmi, domy, … bude realizováno. Vhodné náměty
mohou zasílat i členové komise.
d) Pan Krčík požadoval informace o nově vysazeném stromu na Kaňku pod Pašínkou. Strom je na místě,
kde má být parkoviště pro restauraci Na Pašínce (před 2 lety odsouhlasilo Zastupitelstvo města, pozemek
byl pronajat, náhradní výsadbu provádělo DIAMO).
Vyjádření TO: OI, TO o této skutečnosti ví, a dřevina byla vysázena tak, aby nebyla v kolizi s výstavbou
parkoviště, jelikož přesná podoba byla součástí smlouvy.
f) Období sucha – pan Lipský navrhuje využít k zálivkám veřejné zeleně městské prameny (sv.Vojtěcha a
pivovarské prameny). Mělo by se navrhnout koncepční řešení – retenční nádrže na zadržování vody.
Připravit projekt a využít dotačních titulů. Komise obdržela z MÚ 5.11.výzvu do soutěže „Pro vodu“ s tím,
že instituce měly specifikovat vlastní problém, jehož řešení by pak soutěžící zpracovali. Uzávěrka však
byla již 10.11.2015
g) Deratizace – paní Dupalová navrhuje provést celoplošnou deratizaci. Ve městě je mnoho potkanů a
holubů. Paní Hladíková členy komise informovala, že deratizace ve městě se provádí pravidelně
v rizikových místech na pozemcích města a na základě podnětů od občanů. Deratizaci kanalizačního
systému provádí i VHS. Současně se ve spolupráci s Technickými službami zasypávají nory po deratizaci
na veřejných prostranstvích. Celoplošnou deratizaci vyhlašuje Krajská hygienická stanice společně
s odborem životního prostředí a musí se do ní zapojit i firmy. Zatím žádná celoplošná deratizace
vyhlášena není.
Přemnožení holubů se řeší s odborníkem (p.Rödl, firma Adezin) a najít efektivní řešení není jednoduché.
Odchyt holubů probíhá prostřednictvím odchytových zařízení, která jsou instalována na vytipovaná místa.
Další postup likvidace se provádí ve spolupráci s veterinárními lékaři a asanačními ústavy. V tomto
období je účinek cca 20%, protože holubi létají na pole za potravou. Jednání se vedou i se sokolníky.
Zcela je zakázáno použití jedů nebo látek, které holubům brání v rozmnožování.
Paní Dupalová požaduje prověření hnízdění holubů v Malíně ve škole.
Vyjádření TO: Pracovník odboru správy majetku informoval, že půda školy je zabezpečená a v budově
holuby nehnízdí.

h) Pan Klail informoval, že bylo vysazeno 40 stromů na pozemcích města - Na Rovinách v rámci udržení
genofondu. Pod Kaňkem organizace Kaňkovské sedlo také vysázeli cca 200 stromů a obnovují třešňový
sad.
Vyjádření TO: TO takového činnosti podporuje a všem dobrovolníkům děkuje.
c) Jednání bylo v 18,15 hodin ukončeno a příští termín bude 11. 1. 2016 se zahájením v 17,00 hodin, ve
Vlašském dvoře, MÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, v zasedací místnosti č.8.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1. komise žádá RM o stanovení termínu předložení zprávy OŽP o náhradní výsadbě
2. komise žádá RM o pověření MP prověřit kácení borovic na Rovinách (viz. zápis)

4) Reakce rady města :
Usnesení č.1192/15 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 23. 11. 2015.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

