Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Komise pro ŽP
č. 1/17
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:00

Přítomnost členů komise

30. 1. 2017
zasedací místnost u sekretariátu MěÚ Litomyšl
do 17:00
Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Barbora Rezková
Jana Foltová
Ludmila Kulhavá
Jana Jiránková
Josef Janeček

nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomna
přítomna
nepřítomna
přítomna
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
Plán odpadového hospodářství, POH
2.
Rekonstrukce záhonů v KZ, na autobusovém nádraží v Litomyšli
3.
Areál Černá hora - ideová studie
4.
Nutrie na Loučné (Tržek, Benátky, Nedošín)
5.
Městská kompostárna-obsah živin v kompostu
6.
Psí útulek-zimní provoz
7.
Textil v kontejnerech fy TextilEco a.s., zpráva za rok 2016
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Členům pracovní skupiny bylo oznámeno, že zpracovatel POH f irma ISES, s.r.o.
zapracovala připomínky vznesené Ing. Jiráněm na schůzce č. 8, která se konala
dne 12.12.2016. Plán odpadového hospodářství byl dne 23.1.2017 odeslán na
Krajský úřad v Pardubicích k posouzení.
ad 2
Správ kyně zeleně B. Rezková DiS. seznámila členy se zadáním plánu
rekonstrukce záhonů v Klášterních zahradách a nejnutnějších částí záhonů na
autobusovém nádraží v Litomyšli. Záhony jsou po 12 letech od založení
nepřehledné, rozrostly se invazivní druhy. Zadání převzal Ing. arch. Zdeněk
Sendler.
ad 3
Členům bylo oznámeno zadání ideové studie na areál Černé hory . Zadání převzal
Ing. arch. Sendler. Požadavkem je získat ideové, kompoziční a provozní schéma
areálu. Převážit má přírodní charakter zájmového území nad produkčním lesem
(střídání parcel jedlí, stříbrných smrků, smrků). Zadání žádá citlivé doplnění
cvičebními (posilovna v přírodě), naučnými a odpočinkovými prvky (např. altán,
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lavičky). Neměl by převážit dojem zábavného parku. (viz příloha, zpracovala B.
Rezková DiS.). Záměr je napojení areálu Černé hory s okolními pozemky. Volba
skladby dřevin respektuje bezpečnost veřejnosti, běžců, turistů, vedení
elektrického napětí.. Předpokládá se kácení v souvislosti se zdravotním stavem a
dlouhověkostí dřevin nikoli těžba pasečná.
ad 4
Pozorováním bylo zjištěno, že počet nutrií v Litomyšli u Alberta se za druhé
pololetí 2016 zvýšil na cca 20 – 25 ks. Pracovní skupina doporučila znovu umístit
tabuli zá kaz krmení nutrií. Domluvit se na schůzce mikroregionu s osadními
výbory z Nedošína, Tržku starosty z Benátek, Nových Sídel. Nechat provést
monitoring výskytu nutrií na toku Loučné s pomoci pověřených pracovníků na
obcích.
ad 5
Michal Kortyš seznámil členy pracovní skupiny s tím, že byla provedena analýza
průměrného vzorku kompostu z Městské kompostárny v Litomyšli. Analýza bude
provedena v době udržitelnosti projektu vždy 2x ročně na jaře a na podzim.
Informace podá pan Vávra z MSL
ad 6
Předsedkyně pracovní skupiny seznámila členy s podmínkami v psinci na Pohodlí.
Bylo sděleno, že ošetřovatel dováží teplou vodu na zmírnění mrazivých podmínek.
Kotce jsou nezazimované. Psi žijí v extrémních podmínkách.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje provést šetření v útulku pro psy na Pohodlí a
Zeleném Vendolí ve Svitavách. Zjistit zda možnosti a péče v útulku na Pohodlí je
v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (zákon
246/1992Sb.)
Výsledek hlasování
Pro 7
proti
Zdržel se 1
V Litomyšli dne 3. 2. 2017
podpis předsedy komise
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