Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 2/17
Den konání
Místo konání
Čas

13. 3. 2017
Psinec Pohodl, zasedací místnost u sekretariátu MěÚ Litomyšl
od 15:00
do 17:30

Přítomnost členů skupiny

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

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

velitel MěP v Litomyšli
Provoz v Psinku
Rodinné centrum
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

omluven
omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
omluvena
přítomna
přítomen
Tomáš Rádek
pan Šlégr
Petra Benešová

Návštěva Psince na Pohodlí
Žádost ZO Českého svazu včelařů o dotaci
Ukliďme si Česko
POH
Zeleň - zpráva o úpravách na zelených plochách v majetku města
Litomyšl
Kompostárna – hodnocení výstupu

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pracovní skupina dne 13.3. 2017 byla vyzvána, aby navštívila a
vyhodnotila zázemí v Psinci na Pohodlí. Pan Šlégr vedoucí provozu (po
dobu 11ti let) upozornil členy skupiny pro životní prostředí na trvale
zhoršující se stav a zázemí pro zatoulané nebo osamocené psy
nalezené v obcích: Polička, Sebranice, Nedošín, Tržek, Morašice,
Němč ice, Janov, Čistá, Dolní Újezd, Poříčí, Osík viz. „Záměr útulku pro
psy“ – zpracoval pan Šlegr. Popsal extrémní podmínky letošní zimy
2016/2017: dovážel vodu v barelech z Litomyšle, voda vzápětí
zamrzala v miskách, objekt není osvětlen. Žádá o zlepšení zázemí pro
prohlídku psů veterinářem. Pracovní skupina podpořila záměr
zpracovat finanční návrh rekonstrukce stávajících objektů útulku a
případné navýšení cen služeb pro obce.
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/2/2017
Pracovní skupina doporučuje zpracování finanční rozvahy
rekonstrukce útulku a následného možného zvýšení jeho příjmů.
Rekonstrukci doporučuje v rozsahu zateplení objektu, vybourání
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Výsledek hlasování
ad 2

SŽP/3/2017

příček, vybudování kanalizace a vodovodu k objektu, vnitřních
rozvodů a oplocení objektu.
Pro 7
proti
Zdržel se
Předseda ZO Českého svazu včelařů požádal o dotaci v hodnotě
10000,- Kč na konání Dne medu 2017 v Litomyšli 8. ročník. Akce se
bude konat dne 19.11.2017 od 8:00-17:00 hod. na zámeckém návrší.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje poskytnutí dotac e svazu včelařů
vzhledem k jejich ekologické činnosti, provádění ekovýchovy
(panelová výuka) ve školách v regionu i na veřejnosti.

Výsledek hlasování

Pro 7

proti

Zdržel se

ad 3

Členové pracovní skupiny byli informováni o akci „Ukliďme s i Česko“,
která se bude konat dne 8.4.2017 nebo dle dohody. Členům skupiny
bude nabídnut termín a tím i příležitost uklidit lokalitu dle výběru
v Litomyšli. Úklid odpadu a pytle zajistí SUS Litomyšl. Celou akci
zajišťuje pan Jan Vavřín.

ad 4

Člen komise Ing. Jiráň oznámil, že námit ky k POH byly zapracovány
firmou ISES, s.r.o., Praha Upravená finální verze plánu byla zaslána
ke schválení na Krajský úřad Pardubického kraje. V POH jsou
zapracovány možnosti budoucího rozvoje v litomyšlském regionu.
POH bude schvalovat ZaM Litomyšle v dubnu 2017.

ad 5

Správce zeleně B. Rezková informovala skupinu o žádosti ke kácení.
Občané bydlící na ul. Mařákova 519 žádají o pokácení břízy
bradavičnaté rostoucí na pozemku města (nedaleko MSL). Žadatelé
uvádějí tyto důvody k pokácení:
větve poškozují střešní krytinu, ohrožují majetek i obyvatele domu,
listy zanášejí okapy – následně způsobily i vytopení bytu.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučila kácet v příštím období vegetačního klidu
2017/2018 a vysázení náhradní výsadby min 3ks vzrostlých
malokorunných stromů na zmíněném pozemku.

SŽP/4/2017

Výsledek hlasování

Pro 6

Proti

Zdržel se 1

ad 6

V souvislostí s touto žádostí skupiny diskutovala i žádost majitelky
nemovitosti na ulici Strakovská na provádění úklidu jejich soukromé
parcely ze strany Města Litomyšl. Důvodem má být platnost
ustanovení občanského zákoníku na odpovědnost za ovlivnění
soukromého vlastnictví městskou zelení. Podle názoru členů pracovní
skupiny se v konkrétním případě nejedná o naplnění zmíněného
ustanovení občanského zákoníku.

V Litomyšli dne 17. 3. 2017
podpis předsedy komise
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