Město Litomyšl
Rada města

a.s.

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 3/16
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:00

Přítomnost členů komise

4.4.2016
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
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
v zast. Ludmila Kulhavá
přítomna

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
Text na téma komunitní komposter, Ing Papáček
2.
Kontejnery červené na elektroodpad Ing. Jiráň
3.
Úklid našeho města, podíl základních škol
4.
Zeleň, správce zeleně B. Rezková
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pan Papáček napsal informativní článek o podpoře kompostování městem Litomyšl a
zajistí zaznačení komunitního komposteru na ul. Fučíkova do mapy na stránky
www.kokoza.cz/pripojtese/
Výsledek hlasování pro
proti
zdržel se 1
ad 2
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s nabídkou umístění dalších stacionárních
červených kontejnerů na drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Firma ASEKOL a.s.
nabízí kontejnery bezplatně. Bylo provedeno místní šetření na sběrných místech a
bylo zjištěno, že na velké kontejnery tohoto t ypu není místo. Dále Ing. Jiráň
informoval o možnostech vytřídění a odevzdání elektrospotřebičů v Litomyšli:
- do prodejen elektrospotřebičů, kde při koupi nového odevzdáme starý
- odvoz do SD a využití zpětného odběru, za který město získává odměnu
- využít mobilní sběr, který se provádí 2x ročně
- v přízemí MěÚ Litomyšl je umístěný kontejner
Místním šetřením bylo zjištěno, že v okolí červených kontejnerů je pořádek.
Kom ise přijala usnesení:
SŽP/3/16
Komise doporuč uje ponechat stávající počet kontejnerů a nenavyšovat jejich
množství.
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Město Litomyšl
Rada města

ad 3

ad 4

Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
Školy zajistí úklid svého okolí ve spolupráci s MSL, náklady na odvoz odpadu platí
Město Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství. Ing. Jiránková doplnila, že
velká část města bude uklizena v akci „Ukliďme si Česko“.
Informace od správce zeleně:
- u SPgŠ byly vydobyty třešně pomocí dobývacího stroje HOLMAC a přesazeny
k marketu Albert – bylo provedeno fy Školky s.r.o., Zelená radost
- na Jiráskově náměstí byl pokácen buk lesní - červenolistý
- na hřbitově v Litomyšli-proběhlo rizikové kácení lípy srdčité firmou Haupt
- ve spolupráci s městským architektem Ing. Sendlerem, Ing.arch Vydrovou a
projektanty, kteří zpracovali projekt na parkoviště u SAINT - GOBAIN Adfors
se jedná o ozelenění zpevněné odstavné plochy (štěrkovými záhony, stromy)
- v autokempu Litomyšl bude provedena probírka porostu a ošetření
stávajících dřevin řezem
v Respitní péči Jindra probíhá 2. etapa úprav rekonstrukce cest, zídek, oplocení,
branky, jezírka. Zahrada bude znovu otevřena veřejnosti-přibudou lavičky, v dubnu
provedeme inventarizaci vysázených dřevin (výsadbu proveda fy Garden servis).

podpis předsedy komise
V Litomyšli dne 13. 4.2016
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