Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 5/16
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:00

27. 6. 2016
zasedací místnost u sekretariátu MěÚ Litomyšl
do 17:00

Přítomnost členů komise

Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Barbora Rezková
Jana Foltová
Michal Konečný
Ludmila Kulhavá
Jana Jiránková

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Ing. Antonín Dokoupil

přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
nepřítomen
nepřítomna
přítomna

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
Protipovodňové úpravy ul. Partyzánská
2.
Znovuprojednání žádosti o poskytnutí dotace ZS volně žijících zvířat Zelené Vendolí
3.
Odpady na ul. J. E. Purkyně
4.
Správa zeleně - žádosti občanů
5.
Ul. Zahajská – rekonstrukce výsadby před domem čp. 102
6.
Stížnost paní obyvatelky objektu Dukelská čp. 927
7.
Jindrova zahrada-závlaha
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Projekt na protipovodňové úpravy v ul. Partyzánské byly upraveny Ing. Arch.
Zdeňkou Vydrovou a Ing. Zdeňkem Sendlerem. V návrhu jsou obsaženy estetičtější
a využitelnější pobytové zázemí pro veřejnost , byly sníženy zídky oproti minulému
projektu. Členům pracovní skupiny pro ŽP byl prezentován projekt z pohledu
zachování zeleně, možnosti pobytu veřejnosti u řeky panem Ing. Dokoupilem,
z odboru rozvoje a investic . Protipovodňový plán je koncipován na 50-ti letou vodu,
v některých částech jsou použity mobilní zábrany. Šíře komunikace je projektována
na 5,5 m s podélným stáním. Dle projektové dokumentace jsou navrženy zídky,
vrbové prolézačky, lávka, visutý chodník, dřeviny navržené zahradním architektem.
K četnějšímu kácení dřevin dojde v úrovni ubytovny na ul. Benátská 290. Z důvodu
zastínění vodní hladiny je orgánem Ochrany přírody a krajiny žádáno o zachování
vzrostlých jasanů. V současné době probíhá Územní řízení. Nositelem dotace bude
Povodí Labe.
ad 2
Zástupce ZS Zelené Vendolí požádal o dotaci na provoz. V současné době probíhá
činnost v úsporném režimu. Návštěvu členům pracovní skupiny nedoporuč il.
Pracovní skupina pro ŽP přijala usnesení:
Dokument
ev. číslo OS/1316/R

STATUT, JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA

© T ento dokument je vlastnictvím Měs ta Litomyš l a jeho š íření v jakékoliv formě bez s ouhlas u
sc hvalovatele je zakázáno. Každý zaměs tnanec odpovídá za to, že prac uje s platnou verzí dokumentu ©

Vydání 1
Strana 1 z 2

Město Litomyšl
Rada města

SŽP/10/16

ad 3

SŽP/11/16
ad 4

SŽP/12/16

ad 5

SŽP/13/16

ad 6

SŽP/14/16

ad 7

SŽP/15/16

V Litomyšli

Pracovní skupina doporučuje prověřit příjmy ZS od ostatních měst v Mikroregionu,
reference ZS a kdo provádí kontrolu hospodaření ZS. Pracovní skupina požaduje
uskutečnění navštěvy ZS, kde bude předložena závěrka.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Pracovní skupina přijala usnesení:
Byli jsme požádáni o prověření sběrných hnízd na u l. J. E. Purkyně. Občané
nedostatečně třídí odpad, nádoby na směsný odpad jsou plné nevytříděného
odpadu. Občané žádají o posílení kontejnerů na tříděný odpad (plast i papír) ve
čtvrti naproti nemocnici, zvláště u nových městských bytových domů.
Pracovní skupina doporučila posílit informovanost občanů ve čtvrti pomocí letáků a
v součinnosti s LIKO a.s. zajistit více kontejnerů.
Správce zeleně - Barbora Rezková informovala o zeleni v Litomyšli:
Občané bytových domů si stěžují na řasu, která se objevila na fasádě zateplených
domů, které mají nové fasády. Žádají o kácení dřevin v těsné blízkosti domu.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje SVJ ošetření fasády přípravkem prot i řasám a
provedení dostatečného odstupu korun od fasády domu na ul. Dukelská. Při
budování nových zateplení a fasád upozornit na možnost inhibiční příměsi proti
růstu řas.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Předseda Společenství vlastníků bytového domu čp. 102 ul. Zahájská v Litomyšli
žádá o rekonstrukci výsadby před domem na pozemku v majetku města Litomyšl.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje Městu Litomyšl zainvestovat studii obnovy zeleně
v uvedené loklaitě.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Členové komise byli informováni o písemné stížnosti občanky bytového domu ul.
Dukelská čp. 927. Je nespokojena s umístěním dubu v dolní části Jindrovy zahrady
a usazením laviček. Obává se stínu v bytě a ztráty soukromí.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučila respe ktovat koncepční plán Doc. Ing. Matouše
Jebavého, Ph.D.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se
Při kontrolních dnech bylo upozorněno na zanedbání závlahy nových výsadeb firmy
GS v Jindrově zahradě. Některé nové výsadby pěnišníků a trvalek jsou zaschlé.
Vodu bude třeba doplňovat i do vybudovaného jezírka s vodními rostlinami.
Zahradou je veden původní rozvod závlahy. Závlahový systém nebyl do této doby
řešen. Vodárna (domek) je oprave na a stavba je součástí zahrady.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje zařadit do plánu investic řešení závlahov ého systému
v Jindrově zahradě.
Výsledek hlasování Pro 8
proti
zdržel se
dne 12. 07. 2016
podpis předsedy komise
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