Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 4/16
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:00

Přítomnost členů komise

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

31. 5. 2016
Kompostárna, 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
Ludmila Kulhava
Jana Jiránková

přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
přítomna
přítomna

Emil Vávra, technik MSLit.

přítomen

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
Návštěva kompostárny MSL
2.
Žádost o poskytnutí dotace ZS volně žijících zvířat Zelené Vendolí
3.
Perníková popelnice 2016
4.
Žádost občanů o přistavení kontejneru na úklid bioodpadu
5.
Zeleň v Litomyšli - správce zeleně města Litomyšl B. Rezková
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pracovní skupina navštívila kompostárnu v Litomyšli. Členové byli seznámeni se
základními identifikačními údaji v jejím provozním řádu.
Vlastník: Město Litomyšl
Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o.
Kapacita zařízení: 1500 t/rok
Účelem: materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) k výrobě
organického hnojiva – kompostu
Vybavení kompostárny:
Stroje: Traktor John Deere 6115 M, s čelním nakladačem John Deere H 340
Biodrtič míchač ZAGO ECOGREEN 11
Překopavač kompostu WASTE SERVICE TPK 300
Prosévací síto ZAGO ECOGREEN SCREENER 1200 COMPACT
Zařízení: Kryc í textilie TOPTEX 5x50, Teploměr WILE, Vlhkoměr VILE, ponorné
čerpadlo v jímce
Informace týkající se postupu kompostování, zakládky, surovinové skladby,
technologického postupu výroby kompostu, finální úpravy, skladování, expedice
jsou součástí Provozního řádu.
Nejstarší zakládka je z března 2016. Pokud je po třech měsících teplota
kompostované zeminy pod 40˚C, tak se přesévá. Hrubá frakce slouží k obohacení
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SŽP/6/16

ad 3

ad 4

SŽP/7/16

ad 5

nové zakládky kompostu. Místostarosta M. Kortyš zadal zjistit kompetentnímu
pracovníkovi podmínky k získání certifikovaného výrobku (do poloviny VII 2016).
V říjnu 2016 bude zjištěno, zda je kapacita kompostárny dostačující (obce zapojené
v systému BRKO: Osík, Dolní Újezd, Benátky, Nová Sídla, Jarošov, Němčice,
Chmelík).
Skupina byla informována o přípravě nového většího sběrného dvora (SD) výhledově do dvou let. Předpokládá se, že s rozšířením SD bude možné bioodpad
přivézt a zároveň si produkt kompostárny - kompost - odvézt pro vlastní potřeby.
Provoz SD zajišťuje LIKO a.s. Sváží odpad z 25 obcí. Záměrem konceptu nového
areálu SD je využít svah pro umístění jednotlivých komodit k vytřídění odpadu.
Zároveň by nedaleko vznikl odpočinkový areál pro obyvatele nedalekého sídliště
bytových domů.
Pracovní skupina pro ŽP přijala usnesení:
PS doporučuje vznik nového SD na vybraném místě.
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
PS doporučuje zabezpečit kompost a jeho standartní vlastnosti proti povětrnostním
podmínkám, náletům plevele zastřešením stanoviště.
ZS Zelené Vendolí požádala o dotaci na provoz.
Pracovní skupina pro ŽP přijala usnesení:
Pracovní skupiny doporučuje poskytnutí dotace v úrovní loňského roku, tj. 5.000,Kč
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
Pracovní skupina byla seznámena s výsledky 9. ročníku soutěže „O Perníkovou
popelnici“ vyhlášenou Pardubickým krajem v kategorii nad 2000 obyvatel
společností EKO-KOM a ostatními kolektivními systémy. Město Litomyšl získalo
3. místo ve třídění odpadu. Odměnou bylo finanční ohodnocení a perníková
popelnice, která putovala do 8. třídy II. ZŠ U Školek. Finanční odměna bude
věnována do odpadového hospodářství města Litomyšl na podporu třídění
bioodpadu.
Občané z lokality Z. Kopala požádali o přistavení kontejneru na úklid bioodpadu
z předzahrádek.
Pracovní skupina pro ŽP přijala usnesení:
PS nedoporuč uje přistavit kontejner do lokality Z. Kopala z důvodu možnosti
odvezení malého množství bioodpadu z předzahrádky do blízkého areálu
kompostárny, doporučila v pilotním programu přistavit kontejner na třídění
bioodpadu s trvalým přístupem pro občany před vstupní bránu do kompostárny
Města Litomyšl a informovat veřejnost .
Výsledek hlasování pro 9
proti
zdržel se
B. Rezková informovala o stavu zeleně v Litomyšli:
 politím trávníku v Klášterních zahradách neznámou látkou došlo k jeho
značnému poničení. Firma, která byla povolána na regeneraci trávníku,
provedla výměnu spálených míst za kobercový trávník, provzdušnila a
zapískovala plochu zmíněné části KZ.
 byla provedena přeložka kanalizace na Vodních valech v lokalitě hřiště u
Smetanova domu, došlo zde k významnému zásahu do kořenového systému
kosterních dřevin (buku, jinanu), zaznamenáno do stavebního deníku
 Ing. Hanyšová připravila dva návrhy výsadby před budovu MěÚ Litomyšl po
provedených úpravách při zateplení fasády
 výsadba 3ks červenolistých buků za jeden buk památný na Jiráskově nám.
dle návrhu městského zahradního arrchitekta Ing. Sendlera, v budoucnu
dojde k propojení korun a vytvoření klenby, z původního památného buku
bude vytvořena lavice k posezení. V těchto místech je momentálně jerlín
japonský, bude přesazen do jiné lokality města Litomyšl
 bude vypracován návrh výsadby před domov důchodců Na skalce,
předpokládá se zde umístění sochy pana Jandy
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byl zhodnocen průběh úprav v zahradě Jindrovy vily: zanedbaná údržba
firmy Garden Servis Ing. Břeňové; výstavbu nových mlatových cest,
oplocení, zídek, kamenných schodišť provádí firma Boštík

V Litomyšli dne 07. 06.2016
podpis předsedy komise
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