Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 6/15
Den konání
Místo konání
Čas

od 16:00

14.9.2015
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 18:30

Přítomnost členů komise

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

Přítomnost pracovníka MěÚ

Mgr. Vratislav Laška,
RNDr.
Projektanti KIP spol s.r.o.

Přítomnost dalších osob

nepřítomen
omluven
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
nepřítomna
přítomna
přítomen
přítomna

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Nutrie říční na Vodních Valech
2.
Rekonstrukce ul. 9. května
3.
Písemný materiál EKO-KOM
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
Mgr. Laška seznámil pracovní skupinu se způsobem života nutrie říční, která se
zabydlela v Litomyšli u řeky Loučné. Původem je jihoamerický hlodavec. Perioda
teplého klimatu jim umožňuje přežít ve volné přírodě zimy i u nás. Patří mezi
invazivní druhy. Žijí v bažinách a na vlhkých březích potoků a řek. Vyhrabávají si
nory dlouhé až 20m, které opouští za šera. U nás nemají přirozené nepřátele.
Výborně plavou, na nohou mají plovací blány. Živí se kořeny a bylinami, potravu si
vyhrabávají, spásají pobřežní i vodní vegetaci a rozhrabávají břehy. Přenášejí
nemoci, jsou hostiteli pro parazity-hlístnice, které ohrožují i člověka (tularémie,
leptospiróza). Samice mohou mít až tři vrhy s 2-11 mláďaty ročně.
Hlavní negativní vliv v krajině je zejména narušování břehů koryt řek, devastace
břehové vegetace, spásání zeleně při vysoké populační hustotě a následně i eroze
břehů řek, potoků.
Pracovní skupina přijala usnesení:
ŽP/16/15
Na základě vyjádření odboru životního prostředí a se zohledněním všech negativních
aspektů pracovní skupina pro ŽP doporučuje při opakovaném výskytu kolonie nutrie
říční odchyt všech jedinců.
Výsledek hlasování pro 6
proti
zdržel se
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ad 2
Pracovní skupině byly představeny 3 varianty návrhu projektové dokumentace na
akci Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a zeleně v ul. 9.května. Návrhy
zpracovala organizace KIP spol. s.r.o. na základě předchozích usnesení pracovní
skupiny SŽP/14/15 a SŽP/15/15.
1. Varianta se zaměřuje na prostou rekonstrukci stávající komunikace pro pěší
a obnovu stromořadí. Spony vysázených stromů, pokud nedojde ke kolizi
s inženýrskými sítěmi jsou navrženy 8m. Varianta předpokládá vysázet
celkem 94 ks stromů (48 po levé straně ve směru k ul. Dukelská a 46
stromů po pravé straně)
2. Tato varianta je navrhuje vytvoření parkovacích zálivů na úkor zelených pásů
po jedné straně ulice. Doprava je zachována v obou směrech. Spony stromů
v této části jsou navrženy 16m, kde to stávající inž. sítě dovolí. Bude
vybudováno 36 parkovacích míst. Varianta předpokládá vysadit celkem 76
stromů (30 stromů na levé straně a 46 stromů po pravé straně ve směru
jízdy od budovy gymnázia k ulici Dukelská)
3. Vzhledem ke špatné obslužnosti ulice pro složky integrovaného záchranného
systému, MSL, LIKO byla nad rámec předchozích zadání pracovní skupiny
navržena třetí varianta, která mění dopravu na jednosměrnou. Pojízdná část
komunikace je navržena v šířce. Podél komunikace je navrženo označení
přibližně 50 parkovacích stání vodorovným dopravním značením. Tato
varianta předpokládá vysadit celkem 64 stromů (48 stromů na levé straně a
16 stromů po pravé straně ve směru ul. Dukelská)
Pracovní skupina hlasovala o návrhu usnesení:
Pracovní skupina doporučuje variantu č. 2, kde je zachováno oboustranné
stromořadí, provoz v obou směrech, respektovány světelné poměry v bytech a
dobré životní podmínky pro stromy díky dostatečné rozestupům a vytvořena místa
pro parkování..
Výsledek hlasování pro 5
proti
zdržel se 1
Usnesení nebylo přijato, neboť pro něj podle směrnice města nehlasovala
nadpoloviční většina všech členů skupiny.
ad 3
Pracovní skupina byla seznámena s písemným materiálem, kterým společnost EKOKOM reagovala na kampaň konkurence v oblasti nakládání s obalovými materiály.
Město Litomyšl má uzavřenu smlouvu s touto společností, která zaručuje roční
příjem cca 1,9 mil Kč za vytříděné složky. Podle názoru vedoucího odboru místního
a silničního hospodářství by město mělo pokračovat dále ve spolupráci s touto
organizací. Protože společnost EKO – KOM je smluvním partnerem většiny obcí, bylo
by vhodné např. prostřednictvím Svazu měst a obcí působit na případnou
důslednější kontrolu hospodaření a fungování organizace ze strany Ministerstva
životního prostředí.
V Litomyšli dne 23. 9. 2015
podpis předsedy komise
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