Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 8/15
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:00

Přítomnost členů komise

14.12.2015
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 17:00
Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Černý Václav
Jiráň Pavel
Barbora Rezková
Jana Foltová
Michal Konečný
Jana Jiránková

přítomen
omluven
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
přítomna

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
Nutrie v povodí Loučné - odběr odchycených kusů
2.
Lavičky v intravilánu města Litomyšl
3.
Ul. Strakovská-žádost ke kácení dřevin
4.
Zámecký park-návrh k pokácení havarijníc h dřevin
5.
Strategický plán rozvoje města Litomyšl 2.část
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Nutrie budou odchytnuty v lednu firmou, která má doklad o povolení k výkonu
veterinárních asanačních činností Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj.
Odchytnutí jedinci budou odvezeni na miniekofarmu do Borové u Poličky . Zájem
projevila i ZO Českého svazu chovatelů v Litomyšli.
ad 2
Pan Černý předložil návrh na umístění laviček v intravilánu města Litomyšl.
Dostatek laviček považuje za občanskou vybavenost. Na většině jmenovaných míst
lavičky byly a nyní chybí. Požadované lavičky poskytnou odpočinek starším,
hendikepovaným občanům jdoucím:
 od autobusu k nemocnici viz obr. 1
 od autobusu k podchodu (např. v parku u Lidového domu) viz. obr. 2
 ze sídliště nad Gymnáziem A. Jiráska směrem k náměstí (např. pod schody,
nedaleko Policie ČR) viz. obr. 3
 v areálu Jindrovy zahrady
 u pomníku na Strakovské ulici
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/18/15 Skupina pro ŽP doporučuje umístění laviček na výše uvedená místa intravilánu
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Město Litomyšl
Rada města

ad 3

SŽP/19/15

ad 4

ad 5

města Litomyšl
Správce zeleně B. Rezková DiS. seznámila členy komise se žádostí o pokácení bříz a
borovic na ul Strakovská. V žádosti obyvatel se uvádějí tyto důvody k pokácení:
 jehličí, pyl, semena dřevin znečišťují zahrady a lokalitu po období celého roku
 břízy produkují alergeny, které ztěžují životní podmínky alergikům a nehodí
se do blízkosti obytných zón
Pracovní skupina přijala usnesení:
Komise neshledala uvedené důvody k pokácení bříz a borovic na ul. Strakovská jako
závažné. Nedoporučujeme pokácení cca 48 kusů dřevin (8ks jehličnanů a 40ks
bříz).
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se B. Rezková seznámila členy pracovní skupiny s návrhem k pokácení několika
havarijních stromů v zámeckém parku v Litomyšli. Skupina byla seznámena
s posudkem arboristy, který bude zaslán NPÚ Praha - majiteli areálu
k připomínkovému řízení. NPÚ dále zajistí návrh náhradní výsadby za pokácené
dřeviny. Odpovědní pracovníci z NPÚ požádají Ing Z. Sendlera o spolupráci.
Rozhodnutí vydá krajský úřad odbor Národní památkové péče. Park máme
v současné době ve výpůjčce.

Pracovní skupiny diskutovala text a navrhla formulaci další části návrhu
strategického plánu města – část „Životní prostředí“
Výsledek hlasování pro 8
V Litomyšli dne 11.1. 2016

proti -

zdržel se -

podpis předsedy komise
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