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

Omluveni:

Komise pro životní prostředí
11. 1. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ, Havlíčkovo
nám. 552/1, zas.místnost č. 8
Martin Hlavatý, Tomáš Klail, Ing. Jaroslav Krejčí, Milan Krčík,
RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová, Josef Kraus, Irena
Jelínková, Ing. Ladislav Exner,
Iva Baláčková, Ing. Lenka Dupalová, Ing. Jitka Doležalová, Leoš
Knížák,
Luděk Kment, Jana Adamová,
Josef Kraus

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 15. 2.

2016 v 17,00 hod. v zasedací
na adrese Václavské náměstí 182, 1.patro

místnosti

MÚ

Kutná

Hora,

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 11. 1. 2016.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a přítomné přivítal v novém roce. Úvodem se vrátil k zápisu z minulého
jednání:
 členům komise byl rozeslán e-mailem s evidencí náhradních výsadeb z OŽP. Pan Hlavatý prosí
členy komise o spolupráci při kontrole přehledu výsadeb. Pan Klail bude po TS požadovat
výsadby.
 kácení borovic u Žižkova dubu Na Rovinách – po prošetření MP a hajným panem Procházkou se
jednalo o samovýrobu a komise považuje podnět za vyřízený.
 pan Krčík obdržel informace o vysazeném stromu na Kaňku pod Pašínkou a požaduje informaci,
kdy bude parkoviště vybudováno.
Vyjádření TO: Parkoviště pod Pašínkou na Kaňku je investice soukromé osoby a nikoliv Města Kutná
Hora. Smluvně nebyl určen termín dokončení parkoviště, ale na základě dohody se výstavba parkoviště
bude realizovat v druhé polovině roku 2016.
b) Fotopasti – pan Hlavatý informoval členy komise o možnosti nákupu fotopastí, společností Městské
lesy a rybníky. Díky fotopastím by se monitorovali černé skládky a nepovolené kácení stromů. Osoby,
které se těchto činů dopustí, by MP pokutovala. Pan Klail doporučuje umístit fotopast do lesíku vedle
cesty k menhirům. Pan Krčík na Kaňk, ke „Skalce“ vedle sadu.
c) Sběr použitých jedlých olejů – pan Hlavatý informoval přítomné, že do sběrného dvora občané přinesou
ročně cca 400 litrů použitých jedlých olejů. Komise doporučuje jednání s firmou Černohlávek oil a zajistit
nádoby na třídění jedlých olejů ve městě.
d) Pan Hlavatý upozornil na béžový kouř, který vychází z komína na ČKD. Mělo by se prověřit, zda
společnost zajišťující provoz, nepřitápí uhlím a nevycházejí z provozu zplodiny do ovzduší.
Vyjádření TO: Společnost EC Kutná Hora s.r.o. používá ekologickou technologii. Palivem energetického
zdroje je pouze obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny ve formě
standardizovaných balíků. Prověřovali jsme, zda v zařízení nevznikla nedávno porucha a vše je
v pořádku. Navíc každou poruchu provoz hlásí a jsou zveřejněny na webových stránkách. Barva kouře je
závislá na počasí.
e) Obnova třešňového sadu pod Kaňkem směrem do Sedlce – pan Krejčí a pan Lipský viděli způsob
likvidace keřů v třešňovém sadu, který není standardní. Pan Klail informoval, že se silné kmeny nejdříve
pořežou a zlikvidují, poté se sad projíždí strojově. Zemědělská inspekce má požadavky, které pracovníci
plní. Ve spolupráci se spolkem Denemark, byl zmírněn dopad na krajinu oproti požadavku zemědělské
inspekce, ponecháním většiny chráněných dřínů, některých hlohů a dalších přínosných dřevin. Tyto jsou
průběžně tímto spolkem označeny, aby se zabránilo jejich odstranění.
f) Plast Plus s.r.o. – panu Exnerovi se nelíbí nepořádek v okolí firmy Plast Plus pod Kaňkem. Příjezdová
cesta do města zapsaného v seznamu UNESCO není reprezentativní. V okolí a hlavně na stromech je
množství plastových obalů – úletů z provozovny. Paní Hladíková jednala s vedoucím provozu a pracovníci
provádí úklid v okolí. Pan Kraus doporučuje, aby problematiku řešil OŽP a KHS.

Vyjádření TO: V prosinci 2015 probíhala ve firmě kontrola z OŽP a měla by na dvoře vzniknout hala, aby
se zabránilo úletům odpadu.
g) Pan Kraus jedná s panem Hlavatým a možnosti bezplatného získání sběrných nádob na odpad, které
budou umístěny na hřbitov v České ulici.
h) Pan Lipský doporučil umístit plastový odpadkový koš do ulice Pod Skálou v Sedlci. Paní Hladíková
prověří.
i) Paní Jelínková doporučuje znovu jednat o vytvoření květinových luk.
j) Paní Zimmermannová upozornila na nevzhlednou nádobu na odpad u kina. Paní Hladíková vysvětlila,
že jde o dočasné řešení, než Technické služby opraví a umístí původní plastový odpadkový koš.
k) Jednání bylo v 18,15 hodin ukončeno a příští termín bude 15. 2. 2016 se zahájením v 17,00 hodin,
v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, Václavské náměstí,1.patro.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1. jednat s majiteli pozemků již dříve doporučených lokalit o možnosti zřízení květinových
luk
2. projednat s VHS možnost podílu na projektu sběru jedlých olejů z kontejnerových
stanovišť

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 83/16 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 11. 1. 2016.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

