Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 2/16
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

Přítomnost členů komise

7.3.2016
velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 18:00
Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Barbora Rezková
Jana Foltová
Michal Konečný
Jana Jiránková

neomluven
přítomen
přítomen
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.
První zkušenosti s komunitním kompostérem, Ing. Papáček
2.
Protipovodňové úpravy v Litomyšli, Ing. Jiránková
3.
Nutrie - 2. etapa odchytu
4.
Černá skládka u MSL, p.Konečný
5.
Prováděné zásahy na zeleni – správce zeleně B. Rezková DiS
6.
Parkoviště u marketu Albert
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pan Papáček informoval o krátkém 1,5 měsíčním provozování komposteru. Nádoba
je z 1/5 naplněna vytříděným bioodpadem z domácnosti. Na provozování
kompostování se podílí 4 domácnosti. Do měsíčníku Lilie napíše informativní článek.
První komunitní kompostér ve Fučíkově ulici bude zaznačen do mapy třídění v ČR.
ad 2
Ing. Jiránková informovala o průběhu schůzky na téma Protipovodňové úpravy v ul.
Partyzánská s projektanty Povodí Labe, která se konala dne 17.2.2016. Projekt a
parametry opatření zohledňují 50-ti letou vodu. Ing. Arch. Vydrová ve spolupráci s
Ing. Sendlerem vypracují návrh řešení situac e břehu Loučné ve zmíněné lokalitě.
Práce na úpravách by měly být dokončeny v roce 2019.
ad 3
Komise byla seznámena s druhým chystaným odchytem nutrií na břehu řeky
Loučné. Odchyt bude proveden dne 19.3.2016. O odchycené nutrie projevila zájem
Základní organizace chovatelů v Litomyšli.
ad 4
Za areálem Městských služeb bude proveden úklid černé skládky, viz
fotodokumentace
ad 5
Informace správy městské zeleně:
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- průběh akce proměny Vodních Valů:
betonují se patky pro budoucí zídky podél řeky Loučné vzdálené od kořenů stromů
cca 30cm.
lípa rostoucí na hřišti u SPgŠ neprošla tahovými zkouškami a bude pokácena.
provádějí se zdravotní řezy, obvodové redukce na korunách lip, byla nainstalována
dynamická vazba na lípě za Smetanovým domem.
- projekční kanceláři KIP bylo upřesněno zadání k vypracování projektové
dokumentace obousměrné, jednopruhové ulice 9. května, v zadání je např. o 0,5 m
širší vozovka x současným podmínkám.
- v Zámeckém parku bude pokáceno 4-5 stromů z 10 navržených. Na habru u
jezírka bude provedena redukce. Jasan u zámecké zdi bude prořezán a v průběhu
vegetace sledován. AOPK je jasan doporučen k zachování. Byly pokáceny 2ks
javorů. Lípa se suchým terminálním vrcholem byla upravena na torzo. Zámecký
park je v majetku NPÚ. Po dobu udržitelnosti bude údržba parku prováděna městem
Litomyšl
ad 6
Pracovní skupina byla seznámena se současným stavem sakur na parkovišti
marketu Albert. V pásech mezi zadlážděnou plochou zůstaly jen ti nejodolnější
jedinci okrasných třešní. Zdravotní stav je velmi špatný. Dřeviny mají poškozené
kmeny od zaparkovaných aut. Vzhledem k velikosti korun a kořenového systému
navržených dřevin – sakur byly navrženy ve stávajících podmínkách úzké zelené
pásy, kde se dřevinám velmi špatně daří.
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/02/16 Pracovní skupina doporučuje obnovu zeleně na parkovišti u marketu Albert a
navrhuje vypracování projektu úpravy stávajících parkovacích ploch s ohledem na
vytvoření dostatečného středového prostoru pro výsadbu a ochranu dřevin.
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
V Litomyšli dne 15. 3.2015
podpis předsedy komise
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