Komise:
Datum :
Přítomni:

Číslo materiálu: 6/51
Komise pro životní prostředí
15. 2. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1.patro
Martin Hlavatý, Tomáš Klail, Ing. Jaroslav Krejčí, Milan Krčík,
Josef Kraus, Ing. Lenka Dupalová, Leoš Knížák, Jana Adamová, Luděk
Kment, Ing. Jitka Doležalová,
Iva Baláčková, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová,
Irena Jelínková, Ing. Ladislav Exner,
Josef Kraus

Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 4. 4. 2016 v 17,00 hod. v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora, na adrese
Václavské náměstí 182, 1.patro

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 15. 2. 2016.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájil pan Hlavatý a úvodem se vrátil k zápisu z minulého jednání:
 RM podpořila výsev květinové louky a komise navrhuje lokalitu na pozemku Českomoravské
provincie Římské unie řádu sv. Vořšily v ulici Československých legionářů u nízké zdi vedle
schodů do ulice Pod Valy;
 pan Klail průběžně provádí kontrolu náhradních výsadeb a má možnost nahlédnout do spisu na
OŽP;
 paní Hladíková prověřila možnost umístění odpadkového koše do ulice Pod Skálou v Sedlci.
Z důvodu špatné technické obslužnosti nelze koš vyvážet. Lokalita se průběžně uklízí v rámci
úklidu lesních a naučných stezek.
b) Fotopasti – pan Hlavatý informoval členy komise o jednání, které proběhlo 15. 2. a týkalo se nákupu
2 kusů fotopastí. Komise vytipovala lokality pro umístění fotopastí, které následně předá Městské policii.
c) Kácení stromů v zeleném pásu mezi ulicemi Lučánská a 17. listopadu – majitel domu v Lučanské ulici
požádal o povolení kácení majitele pozemku parcel. č. 785/161 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory, pana Karla
Schwarzenberga. Spolek Denemark se nepřihlásil do správního řízení, ale dohlédne na náhradní výsadbu
stromů (dva tisy, stromová forma, o výšce min. 1,3 m).
d) Pan Kment hovořil o stížnostech občanů, kteří procházejí k Velkému rybníku „po mlýnech“ přes stavbu
Dospivova mlýna. Na místě došlo k sesuvu půdy a cesta je velmi blátivá a těžko schůdná. Při rekonstrukci
by se mělo myslet na odvod vody a vybudovat odtokové kanálky.
Vyjádření TO: Stavební akce „rekonstrukce“ tzv. Dospivova mlýna probíhá kompletně na soukromém
pozemku. Město Kutná Hora prozatím nemůže do probíhajících prací nijak zasahovat, po dohodě starosty
města s p. Dospivou budou po dokončení prací vyřešeny majetkoprávní vztahy mezi Městem a panem
Dospivou (bude-li např. průchod v majetku Města, bude se o něj samozřejmě Město náležitě starat, tj.
zajištění zákonné schůdnosti aj.)
e) Pan Klail kritizoval úřednický postup při povolování kácení stromů. Např. akát na Kamenné stezce –
místní orgán nepovolil kácení stromu, majitel se odvolal u Krajského úřadu a ten kácení povolil, i když
nezná místní poměry.
Vyjádření TO: Podle zjištěných informací, OŽP vydal rozhodnutí se souhlasem k pokácení akátu na
Kamenné stezce. Spolek Denemark byl účastníkem správního řízení a odvolal se u KÚ. Ten pouze
potvrdil rozhodnutí místního správního orgánu. KÚ rozhodnutí nezměnil. Jedná se tedy o mylnou
informaci.
f) Kontejnery na elektrozařízení – paní Hladíková informovala členy komise o spolupráci se společností
ASEKOL, která zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Nyní jsou kontejnery Asekolu na 15 místech
v Kutné Hoře a po dohodě můžeme sběrná stanoviště rozšířit o dalších 6 červených kontejnerů a zároveň
můžeme využít finanční podpory z Fondu Asekol na vybudování zpevněných ploch pro červené
kontejnery. Paní Adamová navrhuje stanoviště v ulici Puškinská, naproti prodejně Akvaristiky.

g) Pan Kraus požaduje prověření, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Důvodem
je, že místní podnikatelé využívají odpadkové koše umístěné v ulicích města, což není v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou města. Paní Dupalová se přidala k diskuzi s tím, že by Městská policie
měla dohlédnout na dodržování povinností stanovených uvedenou vyhláškou.
h) Odtahy autovraků – pan Kraus požaduje řešit umístěné autovraky v zeleni. Nacházejí se v Malíně
v ulici Za Biřictvím a jedno vozidlo stojí v ulici V Hutích.
Vyjádření TO: O autovracích technické oddělení odboru investic je srozuměno a momentálně se řeší, jak
autovraky z komunikací odstranit.
i) Paní Adamová prostřednictvím komise ŽP požaduje po technickém oddělení umístění květináče se
zeminou do ulice Puškinská na místo, kde se otáčí vozidla a poškozují trávník. Dále požaduje odstranění
břečťanu, který začíná obrůstat novou zeď v Žižkově bráně.
Vyjádření TO: Umístění květináče do Puškinské ulice bylo technickým oddělením objednáno u
Technických služeb dne 14.12.2015, č.specifikace VED/1535 – technické oddělení ihned zaurguje.
j) Paní Dupalová kritizovala otvírací mechanismus kontejnerů na tříděný odpad. Doporučuje nákup
kontejnerů, které mají ve víku ještě odklopnou část.
k) Pan Kment požaduje výměnu písku na pískovištích na dětských hřištích.
Vyjádření TO: Dne 15.2.2016 byla výše uvedená práce objednaná u Technických služeb Kutná Hora.
l) OZV č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání s rostlinným a
stavebním odpadem – pan Hlavatý znovu požádal členy komise o připomínky k vyhlášce. Paní Dupalová
by uvítala změnu v OZV o místním poplatku, kde je stanoveno osvobození od poplatku za odpady na děti
narozené v příslušném roce. Pokud se dítě narodí v prosinci, od ledna vzniká povinnost zaplatit poplatek.
Pokud se narodí v lednu, je celý rok osvobozeno od poplatku.
m) Jednosměrná ulice Ostašova – pan Kment navrhl využít zelený pás v ulici Ostašova k parkování. Díky
tomu by mohla být ulice opět obousměrná. Ulice je při této stávající situaci nepřehledná. Komise předá
tento požadavek k řešení dopravní komisi.
n) M. Hlavatý se otázal Ing. Doležalové na posun v jednáních o „krajské“ spalovně odpadů. Ing.
Doležalová sdělila, že dle jejich informací k zásadnímu posunu nedošlo, je třeba zvýšit tlak ze strany
samospráv.
o) Jednání bylo v 18,30 hodin ukončeno a příští termín bude 4. 4. 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 :
a) projednat s Českomoravskou provincií Římské unie řádu sv. Voršily možnost založení květinové
loučky na jejich pozemku;
b) pověřit OŽP k provedení kontrol právnických osob a fyzických osob, oprávněných k podnikání, jak
mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a
zaslat zprávu o prováděných kontrolách.
c) komise doporučuje RM, aby na všech úrovních (sdružení obcí, Zastupitelstvo Stč.kraje, odborné
komise, atd.) iniciativně jednala ve věci „krajské“ spalovny odpadů.

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 167/16 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 15. 2. 2016.
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

