Zasedání č.5
Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 6/50
Komise pro životní prostředí
10.6.2019 v 16 hod v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová, Ing. Karel Macek, Luděk Kment, Josef Žáček,
Martin Hlavatý
Milan Krčík, Klára Kocmanová, RNDr. Ivo Šanc, Mgr. Jana Červená
Jiří Šobr
Mgr. Vít Šnajdr – místostarosta, Soňa Žáčková
26.8.2019

Návrh usnesení pro RM:
bere

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

na

v ě d o m í zápis z 5. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 10.6.2019

program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
úvod
zálohovaní PET lahví, plechovek
zelené pásy
zřízení RE-USE centra
odpady na Sedlecké pouti
různé

a) p. Hlavatý přivítal členy komise, poděkoval jim za práci z minulého jednání
b) p. Hlavatý představil zálohování PET lahví a plechovek v okolních zemích
c) p. Hlavatý poděkoval p. Šestákovi za vytipování míst, p. mst. Šnajdr by z míst vyčlenil hřiště
u SH BIOS, toto hřiště využívají základní školy a obyvatelé sídliště, p. Žáček reagoval, že je
možný zvýšený výskyt hlodavců a možné rozšíření nežádoucích plevelů. Komise je názoru, že
je potřebné systém vyzkoušet a následně vyhodnotit
d) diskuze ohledně místa a využití, ještě týž den byl informován Osadní výbor Šipší a vyzván ke
spolupráci
e) p. Šesták informoval, že provozovateli poutě byly předány podměty z minulého jednání
komise, a TO OI je zapracuje do podmínek pro příští roky
f) různé:
- vyjádření k domu „hrůzy“ na Karlově (Čáslavská 38) – p. Hlavatý - dům se nachází při
příjezdu do Kutné Hory, na pozemku je velké množství odpadků, navrhl, aby byla rodina
vyzvána k úklidu, p. mst. Šnajdr potvrdil, že se pod výzvu podepíše
- vypouštění dešťových vod na Kaňku – lidé mají povinnost likvidovat dešťové vody na svém
pozemku pouze u novostaveb nebo stavebních rekonstrukcí rodinných domků, problematika
dešťových vod z rodinných domků nespadá pod odbor životního prostředí, ale pod stavební
úřad, p. Macek podotkl, že při rekonstrukci silnic je potřeba, aby dešťové vody nebyly
vyústěny do splaškové kanalizace, při projektování je potřeba započítat také plochu střech,
které by byly svedeny do dešťové kanalizace
p Klail bylo by vhodné, aby komise mohla dostávat informace k projektům, u kterých by došlo
k větším zásahům do životního prostředí, stejně tak u projektů u změny zeleně, v případě
zájmu je možné zasílat zprávy o dalších žádostech o kácení, které chodí spolku Denemark do
datové schránky.
pí. Dupalová - vznesla zprostředkovaně dotaz jedné občanky KH, zda je možné, aby jako
soukromá osoba vysadila strom v Malíně na památku na zesnulého manžela. p. Šesták
reagoval, že to nebude problém, stačí vytipovat místo a sdělit druh stromu
- dále se dotazovala na zálohované kelímky, p. mst. Šnajdr reagoval, že je ve výrobě 1000
kelímků
p. mst. Šnajdr – informoval o stavu hřiště u ZŠ Jana Palacha, navrhl schůzku na místě s paní
ředitelkou
p. Kment – informoval, že existují i jiné systémy na zachytávání dešťové vody, tzv dešťové
menbrány
p. Žáček – se zmínil ohledně stavu kruhových objezdů v Kutné Hoře
- dotaz proč není více využívána firma EKO-ANO k nákupu rostlin, p. Šesták
reagoval, že firmu EKO-ANO si objednávají technické služby, městu dodávají rostliny na

květinovou výsadbu po městě, kterou i sami realizují
- po městě je nepořádek, velké množství nedopalků – diskuze
p. Hlavatý – informoval ohledně zhoršující se situace s kvalitou ovzduší hlavně PM10 a
přízemní ozon viz:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_SKHOA_CZ.ht
ml
- problém s občany(zahrádkáři), kteří využívají sekačky se vznětovými motory
v pozdějších hodinách, připraví návrh obecně závazné vyhlášky
- dotaz ohledně mlžné brány na náměstí, p. mst. Šnajdr se bude dotazovat
starosty města Chebu, kde se mlžné brány využívají, diskuze
- dotazoval se p. mst. Šnajdra, zda jsou od rady města nějaké úkoly pro komisi,
nejsou.

Zasedání bylo v 17:40 hodin ukončeno.
2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise pro ŽP doporučuje RM realizovat návrh na vznik tvz. „zelených pásů“ dle návrhů mimo
„Průmyslováku“
3) Reakce rady města:

Usnesení č. 529/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 10.6.2019
Zapsal: p. Milan Šesták

Elektronicky ověřil: členové komise

