Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 4/15
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

27. 4. 2015
velká 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

Radomil Kašpar starosta
města Litomyšl, Michal
Kortyš místostarosta
Ing Lukáš Štefl Ph.D.
JARDINS

Přítomnost dalších osob

omluven
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
přítomna

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Strategický plán rozvoje systému zeleně města představil Ing Lukáš Štefl
2.
Sakurová alej
3.
Komunitní komposter pro bytové domy
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
Komise byla seznámena s vypracovaným dokumentem, který se týká kvalitativního
hodnocení zeleně ve městě Litomyšli a jejího okolí.
V dokumentu je zeleň roztříděna do jednotlivých systémových prvků-parky, skupiny
stromů, hřiště, zahrady... Je zaznamenán stav současný a návrh na zlepšení
konkrétní plochy. Dokument umožní plynule reagovat na vyhlášené dotační
programy. Byl vysvětlen termín pasport a inventarizace zeleně. Jednotlivé plochy ve
městě byly hodnoceny dle 20 kritérií. Každý prvek obdržel známku 1-5 (1-výborná
známka). Dokument obsahuje druhové zastoupení, podíl kosterních dřevin a
krátkověkých dř., potřeby pěstebního zásahu, zda plocha je nebo není stabilní. Bylo
zjištěno, že 50% stromů v majetku města Litomyšl je hodnocena známkou 1-2.
Stabilních ploch bylo stanoveno 87% a 13% nestabilních. Zastoupení stabilních
ploch je vyšší než je obvyklé ve většině jiných měst. Hodnota vypovídá o dobré
kvalitě péče o zeleň. Bylo také konstatováno, že ve městě vznikají nově osázené
plochy. Bylo zdůrazněno, že nově zasázené plochy musí být udržovány pěstebními
zásahy např. výchovnými, udržovacími řezy…
Prac. skupina diskutovala o možnosti zapracování metodiky ošetřování zeleně do
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SŽP/10/15

SŽP/11/15

ad 2

ad 3

SŽP/12/15

V Litomyšli

nynějších dostupných informačních systémů (GIS), které má k dispozici MěÚ
Litomyšl.
Prac. skupina přijala usnesení:
Komise doporučuje vyhotovit pro veřejnost zestručněnou zprávu o stavu zeleně
města Litomyšl.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Komise doporučuje zapracovat vyhodnocené údaje o dřevinách z provedeného
šetření do elektronické podoby pro potřeby správce zeleně ve městě.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Komise byla seznámena s dosavadním jednáním odboru MaSH a vedení města o
rekonstrukci ulice 9. května. Byla diskutována historická hodnota a významnost
sakurové aleje v ul. 9.května a důvody rekonstrukce ( havarijní stav dřevin, škody
na majetku svozové firmy LIKO, sedání kavek, koruny stíní bytům) a také potřeba
výměny stávajícího osvětlení, rekonstrukce chodníků a řešení parkovacích míst.
V rámci rekonstrukce je třeba rozhodnout o výběru nového kultivaru dřevin, hustotě
osázení a způsobu osázení (alej, stromořadí po jedné straně, střídavé stromořadí),
tak aby byl pokud možno nejlépe zachován stávající charakter zeleně v návaznosti
na splnění požadavků na průjezdnost komunikací, nesnižování počtu parkovacích
míst a zamezení stínění. Ing. Pavel Jiráň představil jeho návrh na řešení. Členové
komise se shodli na tom, že této problematice bude věnováno další jednání dne
25.5. Odbor MaSH se pokusí o zpracování vizualizace možných variant.
Výsledek hlasování pro
proti
zdržel se
Ing. Foltová informovala členy komise o možnosti využití komunitního komposteru
pro bytové domy. Jednalo by se o
typ uzavřeného kompostéru, zespodu
odvětraného, který minimalizuje zápach a kontaminaci kompostu nežádoucími
příměsemi s vybavením proti přístupu hlodavců. Kompostovat v tomto zařízení se
nechá v celoročním provozu. Je uzamykatelný, zateplený a vyrobený
z recyklovatelného plastu. Kapacita 440 litrů. Slouží pro 15-20 rodin. Zařízení má 2
i více komor. Cena cca 25 500,- Kč s DPH. Kompostér by byl umísťován na plochy u
bytových domů v místech odsouhlasených městem. Provoz by zajiťovala vybraná
osoba z bytového domu. Odbor MaSH navrhuje, aby se na území města vyzkoušelo
použití 1 až 2 kompostérů u bytových domů, které by projevily zájem. Tímto
způsobem by se dalo řešit nakládání s BRKO stejně jako v případě poskytování
dotací na nákup kompostéru k jednotlivým rodinným domům při minimalizaci
následných provozních nákladů odpadového systému města.
Prac. skupina přijala usnesení:
Prac. skupina doporučuje poskytnout v roce 2015 finanční podporu města na
zakoupení komunitních kompostérů pro 1 až 2 vybrané společenství vlastníků bytů
na území města, které by měly zájem o tento způsob nakládání s biologickým
odpadem.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
dne 6.5.2015
podpis předsedy komise

Dokument
ev. číslo OS/1316/R

STATUT, JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA

© Tento dokument je vlastnictvím Města Litomyšl a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Vydání 1
Strana 2 z 2

