Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 1/16
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:00

Přítomnost členů komise

11.1.2016
velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 17:00
Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Barbora Rezková
Jana Foltová
Michal Konečný
Jana Jiránková

přítomen
omluven
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
přítomna

Přítomnost pracovníka MěÚ
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
Aktualizace studie- Rekonstrukce ul. 9. května v Litomyšli
2.
Strategický plán – 3. závěrečná část
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
B. Rezková informovala členy pracovní skupiny pro ŽP o výsledcích ze společného
jednání ze dne 16.12.2015 vyvolaného zástupci města Litomyšl s projektanty KIP
spol. s.r.o..
Projektanti na základě nových podnětů a nových skutečností vytvoří aktualizovanou
studii pro rekonstrukci chodníků a sítě veřejného osvětlení v ulici 9. května včetně
zeleně.
Dohodnuté body ze společného jednání k aktualizaci studie k akci (viz zápis
z jednání, ze dne 16.12.2015):
 rozšíření zpracované varianty č. 1 na jednotnou šířku mezi obrubami o 0,5m
na 5,5 m
 upravit rozmístění podélných parkovacích stání v jízdním pruhu střídavě po
obou stranách
 parkovací místa budou vymezena značením nebo použitím jiného
povrchového materiálu-dlažby
 nalézt vhodnější místa pro nádoby na komunální odpad
 zachovat symetrii rozmístění sakur po obou stranách ulice ve sponu 8m
 zpracované návrhy průběžně konzultovat s městskou architekt kou Ing. Arch.
Z. Vydrovou a se zahradním architektem Ing. Z. Sendlerem
 nalézt vhodnější místa pro nádoby na komunální odpad
Výsledek hlasování pro
proti
zdržel se
ad 2
Pracovní skupina diskutovala text a navrhla formulaci poslední části návrhu
Strategického plánu města – části „Životní prostředí“.
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/01/16
Pracovní skupina doporučuje text části „Životní prostředí“ Strategického plánu
města Litomyšle dle přílohy zápisu orgánům města k přijetí.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
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Město Litomyšl
Rada města

podpis předsedy komise
V Litomyšli dne 29. 1.2016
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