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

Omluveni:

Komise pro životní prostředí
4. 4. 2016 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Josef Kraus, Tomáš Klail, Ing. Jaroslav Krejčí, Milan Krčík,
Leoš Knížák, Jana Adamová, Luděk Kment, Ing. Jitka Doležalová,
Irena Jelínková,
Iva Baláčková, RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Jitka Zimmermannová,
Ing. Ladislav Exner, Martin Hlavatý, Ing. Lenka Dupalová,

Neomluveni:
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 23. 5. 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
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 4. 4. 2016.
II. o d v o l á v á
z funkce členku komise pro životní prostředí paní Ivu Baláčkovou na vlastní žádost.

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) Jednání zahájila paní Hladíková a informovala členy komise o žádosti paní Baláčkové, která se
týká ukončení funkce v komisi.
Projednání zápisu z minulého jednání:
 parkování v ulici Ostašova – komise obdržela vyjádření z dopravní komise;
 Rada města projednala kontrolní systém živnostníků v oblasti odpadů. Paní Hladíková předá OŽP
podnět k provedení kontrol v provozovnách v centru města.
b) Hodnocení zdravotního rizika ze zátěže lokality Kaňk – pan Hlavatý a paní Hladíková se účastnili
prezentace, kterou pořádala Krajská hygienická stanice ve spolupráci s osadním výborem Kaňk.
Prezentace se týkala zdraví lidí žijících na Kaňku v prostředí zatíženém arsenem. Bylo prokázáno, že
z 39 osob byla u 4 osob, nalezena hodnota arsenu v moči. Hodnocení bude rozesláno členům komise. Ze
závěrů vyplývá, že by se nemělo manipulovat se zeminou a žádným způsobem zasahovat do starých
hald. Rozkryté haldy by se měly zabezpečit, aby nedocházelo k úniku arsenu do životního prostředí.
c) Tři buky typu „Dawyck“ v ulici Kouřimská u AZ Poliklinika – někdo stromy neodborně upravil. Pan Klail
vysvětlil problematiku. Hledá se nájemce pozemku a vzniklá situace se řeší.
d) Ukliďme Česko – celorepubliková akce bude probíhat 16. dubna. Více informací na webových
stránkách města. Ve spolupráci se spolkem Denemark jsou vytipovány lokality a harmonogram úklidů.
Pan Klail doporučuje určit skupinku na úklid lesíku v ulici Kouřimská naproti bývalým kasárnám.
e) Pan Kraus žádá o odborné posouzení 3-4 pařezů v ulici Na Hyvli v Malíně. Není jasné, zda se jedná o
strom nebo keř. Pan Klail se domnívá, že žádné riziko nehrozí a mělo by se rozhodnout jak dřevinu
udržovat.
Vyjádření TO: Jedná se o keře (šeřík obecný) a po odborném posouzení budou keře bez zásahu
zachovány.
f) Pan Klail požaduje nezasahovat do smrků pichlavých, pokud jsou napadeny mšicí, ale jinak jsou
zdravé. Ze zkušeností by měly obrazit – nechme rozhodnout přírodu. Doporučuje zaměřit se na výsadbu
jehličnatých stromů, kterých ve městě ubylo. Navrhuje kultivary – smrk omorika, borovice kleč a
vejmutovka, kultivary douglasky, smrk východní, či černý, a jim podobné jehličnaté dřeviny, odolné vůči
nemocem, škůdcům a exhalacím.
Pan Kment připomněl, že chybí také stromy nektarodárné (potrava pro včely a čmeláky).
g) Paní Jelínková upozornila na kácení stromů (mirabelka, vrby) na soukromém pozemku v ulici
Kaňkovská. Kontaktovala i OŽP paní Ing. Jiránkovou, která kácení povolila. Náhradní výsadba budou
ovocné stromy. Paní Jelínková s tímto rozhodnutím není spokojená, ale komise nemá v tomto případě
možnost kácení ovlivnit.

h) Paní Adamová poděkovala technickému oddělení za umístění květináčů v Puškinské ulici, které
zabraňují otáčení vozidel. Požaduje ještě dodání zeminy a zajistí osázení.
i) Pan Krčík upozornil a pochválil probíhající práce na Kaňku – čištění betonových teras pod kruhovým
objezdem směrem na Kolín.
Vyjádření TO: Objednáno technickým oddělením. Jedná se o obnovu opěrné zdi.
j) Jednání bylo v 18,00 hodin ukončeno a příští termín bude 23. 5. 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 :
Komise pro životní prostředí doporučuje výsadby jehličnatých stromů a nektarodárných dřevin ve městě.

4) Reakce rady města :
Usnesení č. 351/16 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 4. 4. 2016.
II. o d v o l á v á
z funkce členku komise pro životní prostředí paní Ivu Baláčkovou na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková
Termín : 30.04.16
Zapsala: Kateřina Hladíková

Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

