Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny
pro oblast ŽP
č. 2/15
Den konání
Místo konání
Čas

od 16:00

2. 2. 2015
Velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 18:00

Přítomnost členů komise

Václav Černý
Pavel Jiráň
Martina Červinková
Jana Foltová
Aleš Papáček
Jakub Říhák
Jiří Dudycha
Michal Kortyš
Filip Jetmar
Michal Konečný
Jana Jiránková

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

----------

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Likvidace biologického komunálního odpadu, nová vyhláška o systému odpadového
hospodářství města.
2.
Tema příštího jednání pracovní skupiny.
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
Pracovní skupina pro ŽP byla informována o nových zákonných normách na úseku
odpadového hospodářství především v oblasti s tříděním a odstraňováním
biologického odpadu a kovů a s tím, že od 1.1. 2016 zřejmě bude zákonně zrušena
možnost komunitního kompostování. Skupina byla seznámena s dosavadním
fungováním odpadového systému města, s návrhem obecně závazné vyhlášky
města o odpadovém systému města, s tím, že Městské služby Litomyšl s.r.o. mají
na letošní rok všechna řádná povolení k provozu kompostárny a s dosavadními
způsoby využívání biologických odpadů z veřejných ploch. Místostarosta města
informoval o tom, že bude zvážena možnost dalšího dovybavení této společnosti za
účelem zlepšení kvality kompostování. Komise byla informována o tom, že odbor
místního a silničního hospodářství nebude minimálně pro rok 2015 doporučovat RaM
zavedení nových druhů velkoobjemových kontejnerů. U sběru kovových obalů jsou
prověřovány možnosti společného sběru s plastovými a jejich vytřídění. Město
předchází vzniku biologických odpadů prostřednictvím dotací na kompostéry a pro
občany je také k dispozici jejich bezplatná likvidace v rámci jarních a podzimních
svozů prováděných MSLit.
Předmětem další diskuze bylo především:
- možnost využití vytvořeného kompostu – mělo by být napojení na zemědělskou
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výrobu
- možnost motivace občanů k třídění biologického odpadu s tím, že při jeho odložení
na sběrném dvoře bude mít občan možnost odběru kompostu
- vhodnost zavádění dalších velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad a
kovy, rizika s tím spojená a zvýšení finanční náročnosti provozu odpadového
hospodářství
- nastavení pravidel přidělování dotací na domácí kompostéry
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje přijetí textu obecně závazné vyhlášky zpracované
vedoucím odboru místního hospodářství s těmito hlavními zásadami :
1) biologické rostlinné zbytky z domácností (kuchyní) bude možno v následujícím
období odkládat v prostoru sběrného dvora nebo společně se směsným odpadem do
popelnic (třídění této složky bude pouze umožněno, ne nařízeno)
2) rostlinné zbytky z údržby soukromé zeleně a zahrad bude možno v následujícím
období odkládat pouze v prostoru sběrného dvora a v kontejnerech přistavovaných
v rámci jarních a podzimních (případně v budoucnu dalších) svozových akcí
organizovaných MSLit, (třídění a řízené odkládání nařízeno)
3) kovové odpady bude možno v následujícím období odkládat mimo výkupen kovů
pouze v prostoru sběrného dvora (třídění nařízeno)
4) v obecně závazné vyhlášce budou uvedeny možnosti odkládání BIOodpadů a
kovů do kontejnerů na separovaný sběr - hnědé a šedé k jejich možnému
budoucímu zavedení do systému
5) v obecně závazné vyhlášce nebude uvedena možnost používání domácích
sběrných nádob na biologické odpady rostlinného původu (v dohledné době se
s touto možností nepočítá – značná nákladnost, v lokalitách rodinných domů je
nahrazeno dotováním domácích kompostérů, v lokalitách bytových domů je systém
nepoužitelný)
6) v obecně závazné vyhlášce bude i nadále zakotvena možnost nevyprázdnit
nádobu na směsný odpad v případě, že bude obsahovat vyhláškou nepovolené
složky.
7)v obecně závazné vyhlášce bude i nadále zakotvena možnost samostatného
odstraňování odpadů – spalování suchého dřeva (větví) na otevřeném ohni.
8)Pracovní skupina doporučuje pokračovat v systému přidělování dotací na nákup
domácích kompostérů, které se využívají v systému předcházení vzniku odpadů
(nemusí být obsaženy ve vyhlášce).
9)Pracovní skupina doporučuje i nadále v rámci ošetřování městské zeleně
předcházet vzniku odpadů tím, že zelená hmota bude zapojována do procesů
energetického a zemědělského hospodaření.
Výsledek hlasování pro 10
proti
zdržel se
Pracovní skupina doporučuje pokračovat v systému přidělování dotací na nákup
domácích kompostérů, které se využívají v systému předcházení vzniku odpadů.
Výsledek hlasování pro 10
proti
zdržel se
Pracovní skupina doporučuje i nadále v rámci ošetřování městské zeleně předcházet
vzniku odpadů tím, že zelená hmota bude zapojována do procesů energetického a
zemědělského hospodaření.
Výsledek hlasování pro 10
proti
zdržel se

ad 2
Tema příštího jednání – činnost Městských služeb Litomyšl s.r.o. a její vliv na zeleň
a celkový vzhled města, instalace ptačích budek a projednání návrhu pokácení
doupných bříz u městského hřbitova. Termín jednání 2.3. 2015 v 15:30
V Litomyšli dne 26.01.2015
podpis předsedy komise
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