Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 5/15
Den konání
Místo konání
Čas

od 14:00

Přítomnost členů komise

9.6.2015
velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 17:00
Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jetmar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Martina Červinková
Jana Foltová
Michal Konečný
Jana Jiránková

přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
v zastoupení Emil Vávra
přítomna

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Ing. Arch. Zdeňka Vydrová
Ing. M. Filip
Ing. H. Hanyšová
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Nabídka kontejnerů na oleje firmy EKO-PF
2.
Sakurová alej
3.
Projednání jednotlivých variant s architekty a projektantem
4
Příští termín schůzky
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
Ing Jiráň seznámil komisi s projektem pro města a obce firmy EKO-PF, který se týká
biologické likvidace odpadů. Záměrem je eliminovat náklady na likvidaci tuků
v technickém zařízení čistírny odpadních vod města Litomyšl, odlehčit domácím
čističkám a omezit nutné čištění odpadového systému města Litomyšl. Na cca 16
vybudovaných sběrných místech by byly rozmístěny označené kontejnery 120-240
l. Občané města a IO by v domácnostech měly možnost tuky i oleje separovat do
sběrné plastové nádoby a po jejím naplnění a uzavření odnést do kontejneru.
Provozování systému je na náklady firmy EKO - PF.
Prac. skupina přijala usnesení:
SŽP/13/15 Komise doporučila rozmístění min 16 ks kontejnerů na separaci olejů z domácností
do obytných čtvrtí města Litomyšl a IO.

ad 2

Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se 1
Ing. Červinková připravila prezentaci na téma „Rekonstrukce ul. 9. května“.
Charakteristika ulice 9. května: délka 471 m, současný počet stromů 97 ks, šířka
ulice 5 m, šířka travnatého pásu 1,5m.
Inventarizace stromů byla provedena na podzim 2014. Počet parkujících aut max.
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Město Litomyšl
Rada města

SŽP/14/15

ad 3

SŽP/15/15

ad 4

37 a v době svozu sběrných nádob ve středu 8:30 hod. 26. Počet bytových jednotek
150-160.
V červenci 2006 proběhlo vyhodnocení zeleně na sídlišti ve spolupráci s Nadací
Partnerství. Výsledkem šetření je projekt „Obnova zeleně Dukelská“ Ze zprávy
vyplývá, že veřejnost se přiklání v tomto zájmovém území k nižšímu počtu stromů a
stejnému druhu okrasné třešně Prunus serrulata Kanzan. Současné stromy jsou na
hranici životnosti (±5 let) a vzhledem k jejich stáří a současnému stavu (v místě
nasazení koruny výskyt houbových chorob).
Při rekonstruci ulice 9.května je plánováno vybudování nových chodníků a
pouličního osvětlení, výsadba mladých sakur. Důvod projednání je zdravotního
riziko současných stromů, trvale zhoršená obslužnost ulice pro svozovou společnost
LIKO, MSL a dodavatele potravin. Bylo představeno několik variant předpokládající
jednorázové vykácení všech stávajících stromů (tzn bříz, hrušní, sakur) v ulici nebo
realizace postupná během 2-3 let.
1. Prunus serrulata Kanzan, spon 8m (nyní 5m), koruna zapěstována ve 2,20
2. Osázení vybraného druhu do trojsponu
3. Pás stromů střídá parkovací pás, chodník min. 150 cm (dle projektanta)
4. Levá strana ulice 9. května, směrem k ulici Dukelská, po celé délce
vybudován parkovací pás, křižovatka vyznačena stromy zprava i zleva před
parkovacími zálivy
Postupná obnova
Rozložena na 2-3 roky. V současné době je stromořadí mezernaté, některé
úseky v současnosti ve špatné vitalitě. Tato varianta je nevhodná k provedení
plánované rekonstrukci chodníku, veřejného osvětlení a stromořadí zároveň.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Komise doporučuje při realizaci ul. 9. května vysázet opakovaně současný druh
japonské okrasné neplodící třešně (sakury) Prunus serrulata Kanzan.
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
Komise prodiskutovala zmíněné varianty s přizvanými hosty Ing. Arch. Zdeňkou
Vydrovou, projektantem Ing. Filipem a zahradní architektkou Ing. Hanou
Hanyšovou
Pracovní skupina přijala usnesení:
Komise doporučuje zpracovat do konce srpna projektovou dokumentaci na tyto dvě
varianty.
1. varianta: Rekonstrukce ulice 9. května včetně osvětlení, chodníků, zeleně ve
sponu 8m, nynější charakter by zůstal zachován.
2. varianta: Pravá strana ulice (ve směru gymnázium - ul. Dukelská) spon stromů 8
m se založ.korunou ve 2,20 m
Levá strana ulice spon stromů 16 m a kde to bude možné technicky,
budou vybudovány parkovací zálivy. Varianta předpokládá lepší světelné podmínky
pro občany, kteří bydlí v bytových domech na ul. 9. května, zlepšení obslužnosti
ulice pro MSL, LIKO, zásobovací auta.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Příští termín pracovní skupiny pro ŽP se bude konat dne 14.9. v 16:00 hod. na MěÚ

podpis předsedy komise
V Litomyšli dne 6.5.2015
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