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Komise pro životní prostředí
13. 4. 2015 v 17,00 hodin, v zasedací místnosti Zemědělské správy
Josef Kraus, Milan Krčík, Iva Baláčková, Leoš Knížák, Luděk Kment,
Tomáš Klail, Ing.Jaroslav Krejčí, Irena Jelínková, Ing. Ladislav Exner,
Martin Hlavatý, Lenka Dupalová, Jana Adamová,
RNDr.Zdeněk Lipský,CSc., Jitka Zimmermannová, Ing.Jitka Doležalová

Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Josef Kraus
Příští jednání: 18. 5. 2015 v 17,00 hod. v zasedací místnosti Zemědělské správy, Benešova ul.,
2.patro, boční vchod, následující 22. 6.

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z 4.jednání komise životního prostředí ze dne 13. 4. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
a) kontrola zápisu z jednání z 16. 3.: proběhla kontrola plnění úkolů z minulého jednání. Rada města vzala
zápis na vědomí a pověřila OŽP prověrkou náhradní výsadby. Členům komise byl rozeslán námět na zřízení
květinových luk v Kutné Hoře. Komise doporučuje jednat s majiteli pozemků o možnosti zřízení
v následujících lokalitách:
- pravá strana ulice Čs.legionářů u kapličky naproti klášteru ( nad kruhovým objezdem U Krupičků )
- bývalé zahradnictví Na Provaznici
- koryto Vrchlice pod pekárnou
- zelený pás mezi ul.17.listopadu a Lučanskou ( severozápadní polovina plochy )
- pás podle ul.Opletalova
Komise doporučuje, aby takto zřízené plochy byly „oživeny“ i lavičkami a cestičkami

b) podzemní kontejnery Komise obdržela návrhy na další možné lokality. Po diskusi doporučuje uvažovat
o místech:
- škola J.A.Komenského – kontejnery řešit jako součást projektu na přestavbu na knihovnu a umístit je
jako součást parkoviště za budoucí knihovnou na úrovni chodníku ulice Na Námětí
- lokalita u Bartoloměje – využít zahradu bývalé OVS tak, aby kontejnery navazovaly na chodník od
autobusové zastávky „Centrum“
- parkoviště Na Valech
- Jánské náměstí místo stávajícího kontejnerového stání
- Městské sady a Jungmannovo náměstí – prostor u depa české pošty
- vydlážděná plocha před SPŠ naproti poště
Komise doporučuje, aby stávající ohrazená kontejnerová stání byla „ozeleněna“, podél osázena
pnoucími rostlinami nebo thujemi. Další možností je využití proutěných plotů
http://www.prouteneploty.cz/fotogalerie/

c) žádost OSM o stanovisko k pokácení stromů v ulici J.Palacha. Komise vzala na vědomí posudek ing.
Plichty. Po diskusi jednomyslně nedoporučuje kácet ani 2 označené borovice.
d) různé
- paní Jelínková: - na nové sídliště Třešňovka je nutné instalovat koš na odpadky ( resp. na psí exkrementy)
- informovala o akci školy na úklidu veřejných prostranství
- požádala o podporu petice proti chovu kožešinových zvířat
http://www.obrancizvirat.cz/petice/

- pan Kment: - je nutné prověřit, jak je vyměňován písek na dětských pískovištích
- je možné zapojit do veřejných prací dlužníky města např. smlouvou o dílo?
Vyjádření OSM: 1x ročně probíhá výměna písku, během roku pak dle potřeby po vrstvách.
- pan Krčík: - upozornil na neuklizené listí u hřbitova na Kaňku ( p.Kraus – bude zajištěno přes VPP)
- ing.Exner: - dotaz na stav areálu bývalé Avie – zjistí M.Hlavatý
- doporučuje důsledněji dbát na rychlost vozidel na Masarykově ulici ( p.Kraus projedná na
bezpečnostní komisi, kde už náměty byly projednány). K tomu uvedl ing. Krejčí, že omezení na 30 km
v ul.Opletalova se jeví jako zbytečné
- pan Klail: - informace o sobotní akci „čistá Vrchlice“
- naproti Vrbovému mlýnu v lomu jsou zbytky po bezdomovcích a z horního svahu jsou sem
shazovány odpady, je nutno zajistit a označit zákaz
- paní Dupalová: - doporučuje ( komise se připojuje ) zpracovat koncepční materiál k problematice volně
žijících holubů, jejichž výskyt narůstá, již dříve komise řešila, ale nebylo dotaženo. Řešení hledat od
redukce ( např. krmení s antikoncepcí ) přes uchovění, využít možností instalace nylonových sítí v centru
proti holubům ( p.Kment upozornil na nové materiály), vyhláškou zakázat krmení, důsledně kontrolovat
městské budovy a znemožnit v nich hnízdění.
- pan Kraus: - vznesl požadavek na jednání s OD Albert, Kaufland, Penny a Billa k zajištění likvidace odpadů
od zákazníků v okolí marketů
- M.Hlavatý: - upozornil na rozšíření potkanů ve městě a doporučuje provést plošnou deratizaci
Vyjádření OSM: Deratizace se ve městě prování průběžně a na základě podnětů od občanů. Od začátku
roku byla provedena deratizace veřejných prostranství na sídlišti Šipší, Hlouška, ulice v Mišpulkách,
Fučíkova, Čáslavská, Pobřežní, Dačického nám.,Anennské nám. a kolem Loreckého rybníčku. Rizikové
lokality jsou trvale kontrolovány. Celoplošnou deratizaci vyhlašuje Krajská hygienická stanice na základě
vydané vyhlášky.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1. komise doporučuje RM uložit OŽP projednání s OD Kaufland, Penny a zejména Billa a
Albert nutnost zajištění úklidu odpadků ze svého zboží v okolí prodejen
2. komise doporučuje RM zadat OSM přípravu postupu omezení volně žijících holubů
3. komise doporučuje RM zadat OSM přípravu „zelených“ kontejnerových stání
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Elektronicky ověřili: členové komise

