Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 3/15
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

2.3.2015
malá zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 18:00

Přítomnost členů komise

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

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

----------

přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
přítomen

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Schválení Obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění města Litomyšl s účinností od 1.4.2015
2.
Plán sběru kovů v příštím období
3.
Sběr bioodpadu v městských částech s bytovými domy
4.
Dovybavení kompostárny v Litomyšli, areál MSL
5.
Pilotní program Zelená alej komunitní komposter
6.
Žádost o dotaci Záchranné stanice Zelené Vendolí
7.
Diakonie Broumov
8.
Torza bříz u hřbitovní zdi v Litomyšli
9.
Klášterní zahrady
10.
Letničkové záhony ve městě Litomyšli
11.
Téma příští schůzky
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
S účinností k 1.4.2015 byla schválena OZV města Litomyšl. Na základě připomínek
orgánu dozoru MV ČR byly provedeny významné úpravy textu jednotlivých článkůnapř. donáška nevyužívaných léků do lékáren, ustanovení o nevyprázdnění popelnic
v případě, že budou obsahovat tříditelné složky, spalování dřevníhmoty.
ad 2
Ing. Jiráň dále informoval o výsledcích prověření možnosti společného sběru
kovových a plastových obalů – podle vyjádření společnosti LIKO není možné.
Byla zmíněna i nákladovost oddělených dalších svozů biologického odpadu a kovů.
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SŽP/04/15

Prac. skupina přijala usnesení :
Skupina doporučuje zpracovat kalkulaci navýšení nákladů na odpadové hospodářství
města (místního poplatku na obyvatele/rok) v případě provádění dalších oddělených
svozů biologického odpadu a kovů.
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se

ad 3
Ing Jiránková a Ing Papáček navrhli zveřejnit anketu, která by se týkala ochoty
třídit bioodpad ve čtvrtích s bytovými domy. Do příští schůzky propracují dotazník
ankety.
Vyjádření místostarosty a vedoucího odboru k třídění bioodpadu ve čtvrtích
bytových domů:
odhadem 70% obyvatel bydlí v RD, zde je dobré prvoplánově podpořit využívání
domácích kompostérů- tzn. třídění a zpracování v místě vzniku, rok 2015 věnovat
zavedení kvalitnější technologie kompostování.
ad 4
Ing. Jiráň informoval skupinu o zpracování žádosti o dotaci na dovybavení
kompostárny - areál Městských služeb Litomyšl.
ad 5

SŽP/05/15

ad 6
SŽP/06/15

Ing. Foltová informovala o zájmu obyvatel bytového domu, Zelená alej,
kompostovat v místě vzniku bioodpadu, vyprodukovaným kompostem např.
obohatit truhlíky pro kvetoucí rostliny, okolí domu…trávníky, trvalkové záhony.
Prac. skupina přijala usnesení :
Skupina navrhuje zjistit náklady na zakoupení tohoto komunitního kompostéru pro
obyvatele bytových domů do příští komise.
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
ZS Zelené Vendolí požádala o příspěvek na provoz. Výše požadovaného příspěvku 25000 Kč.
Prac. skupina přijala usnesení :
Skupina doporučuje ZS přidělit dotaci ve výši roku 2014, t.j. 5000 Kč.
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se

ad 7

SŽP/07/15

Diakonie Broumov požádala písemně o umístění velkoobjemového kontejneru na
podporu projektu „Nepotřebné věci potřebným“. Komise byla seznámena
s rozmístěním kontejnerů na území města Litomyšl.
Prac. skupina přijala usnesení :
Komise nedoporučuje umístit další kontejner na použité ošacení jiné firmy ve městě
Litomyšl a ponechat je nadále v původním počtu.
Výsledek hlasování Pro 9
proti
zdržel se

ad 8
V minulém období komise doporučila ponechání doupných stromů v lokalitě u
městského hřbitova. K patám bříz byl zasázen břečťan. K břízám bude zasazen
dlouhověký dub. Správkyně zeleně Ing. Červinková doplnila, že proběhne
monitoring výskytu ptactva (brhlík, strakapoud, žluna..). Pokud se potvrdí výskyt
netopýra je nutné z pohledu Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, torza bříz ponechat zvláště v těchto obdobích: na jaře v termínu
od 15.3.-15.4. z důvodu opouštění zimovišť, na podzim od 15.9.-15.4. z důvodu
rozpadu letních kolonií, z mláďat jsou dospělci, nastává období podzimních přeletů.
Ing. Červinková sdělila, že Krajský úřad požádal o povolení umístění statických
budek pro netopýry na zeleni města. Úchyty budou provedeny pevným spojem do
kmene stromu v lokalitě mezi bytovými domy poblíž ul. Dukelská mimo prostorů
umístění laviček, hřišť a pobytových míst pro veřejnost. Budky jsou kompenzací za
zaslepené otvory v bytových domech v důsledku zateplovacích prací. Dále
informovala, že bylo vyvěšeno 40 budek. Na podzim bude provedena revize budek a
evidence. Žáci základních škol budou seznámeni s parametry budek na akci Den
Země dne 15.4.2015.
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SŽP/08/15

Komise pověřuje M. Červinkovou, aby informovala veřejnost o ponechání bříz ve
zpravodaji Lilie a o umísťování budek pro netopýry.
Výsledek hlasování Pro 9
proti
zdržel se

ad 9

SŽP/09/15

ad 10

Perenový záhon v klášterních zahradách, časté připomínky veřejnosti k údržbě a
nevhodnému sortimentu. Na jaře bude provedena rekonstrukce výsadeb čtverců
umístěných poblíž Piaristické koleje v Litomyšli. Je důležité se zamyslet nad
náročností výsadeb x nároky na zálivku x původní skladbě trvalek v projektové dok.
Ing. Zdeňka Sendlera. Připomínka Ing. Papáčka - problém vidí v skladbě a údržbě
šikmého perenového záhonu. Běžně skladba rostlin má životnost 7-10 let,
v současné době již ve stáří 15 let. Z uvedených důvodů je nutná rekonstrukce a
doplnění zeminy, rozrostlé koruny kosterních dřevin v záhonu, srážkový stín, zvážit
druh. skladbu podsadby.
Prac. skupina přijala usnesení :
Komise doporučuje zadání vypracování projektové dokumentace obnovy
trvalkových záhonů a plánu jejich následné údržby.
Výsledek hlasování Pro 9
proti
zdržel se
Pan Černý navrhl po vzoru jiných měst založit centrální letničkové záhony, vytipovat plochy,
zvážit údržbu a možnosti MSL. Žádá zjistit do příští komise smysl mobilní zeleně u světelné
křižovatky. Zajistí Ing. Červinková

ad 11

Tema příští komise: Prezentace koncepce rozvoje zeleně, termín schůzky dne 27.4.2015.
V Litomyšli dne 13.3.2015
podpis předsedy komise
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