Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 3/17
Den konání
Místo konání
Čas

24. 4. 2017
zasedací místnost u sekretariátu MěÚ Litomyšl
od 16:00
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

přítomen
omluven
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
omluvena
přítomna
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POH (2017-2022)
Dotace ZO Českého svazu včelařů, z.s. Litomyšl
Ukliďme si Česko
Dotace na kompostéry občanům v Litomyšli a IO
Zeleň - zpráva o úpravách na zelených plochách v majetku města
Litomyšl
Kompostárna – kvalitativní hodnocení kompostu
Lokality k úklidu v Litomyšli a okolí

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Členové pracovní skupiny byli informováni o schválení Plánu
odpadového hospodářství (POH) KÚPK a ZaM Litomyšl na období
2017-2022 dne 28. 2. 2017. Znění POH je k pročtení na
www.litomysl.cz/občan/služby.
Ing. Jiráň informoval členy pracovní skupiny o schůzce s ředitelem
svozové společnosti LIKO a.s. SVITAVY o vývoji v odpadovém
hospodářství do roku 2024. V souvislosti se článkem 2.4 na str. 50
v POH sdělil variantu spalovny v rámc i plnění cíle v závazné části
pro směsný komunální odpad SKO a zákonné povinnosti k roku
2024-zákaz skládkování-nutnost řešit nakládání a využití SKO,
který nebude možné nadále skládkovat v současných zařízeních
k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Dále informoval o vypsání dotačních titulů na RE-USE zařízení
komunálního odpadu („druhý život“ výrobků). Cílem je opakované
využití starých odložených výrobků (využití knihy, sportovní
vybavení, nábytek, hrnce, talíře, časopisy, CD). Jedná se o
předcházení vzniku odpadů – bude zváženo čerpání v rámci
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vybudování nebo dovybavení nového sběrného dvora.
RaM Litomyšl vyhověla žádosti ZO ČSV na dotaci Českého svazu
včelařů, z.s. Litomyšl. Finanční prostředky budou použity na akci
Den medu 2017, která se bude konat dne 19.11.2017 ve
sloupovém sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli. Proběhnou
odborné přednášky, ukázky použití a prodej včelích produktů, trh
rukodělných výrobků, výstava pomůcek a úlů.
ad 3
Členové pracovní skupiny byli informováni o akci „Ukliďme si
Česko“, která se konala v první polovině dubna 2017. Akce se
zúčastnilo přibližně 200 dobrovolníků a žáci několika škol. Nasbíralo
se 140 ks pytlů jejich odvoz zajistila SÚS Litomyšl. Celou akci si
vzal na starost pan Jan Vavřín ml. Jednotlivé dílčí úklidy byly
zaznačeny do přiložené mapy v elektronické podobě. Celá akce byla
organizačně velmi dobře zvládnuta.
ad 4
J. Foltová - referentka MH informovala členy o možnosti přihlásit
se o dotaci na kompostéry, výzva platí pro občany, kteří dosud
dotaci neobdrželi. Pro jaro 2017 bylo RaM schváleno 30000, - Kč
(cca 37 žadatelů). Žádosti budou přijímány od 19.5. v souladu se
zveřejněným Programem na podporu nákupu domácích komposterů
v roce 2017. www.Litomyšl.cz/občan/Město Litomyšl/Dotace
z rozpočtu Města Litomyšl
B. Rezková - správce zeleně - informovala o:
ad 5
U ČSOB a Domova důchodců Na Skalce v Litomyšli bude realizován
letničkový záhon.
K přijaté žádosti o povolení k pokácení 2ks bříz, podanou na konc i
března fy Saint-Gobain Adfors uvedla, že dvě ze tří bříz jsou v
blízkosti fasády ubytovny. Větve se dotýkají fasády.
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/5/2017
Pracovní skupina doporučila břízy na stanovišti ponechat a upravit
z plošiny délku kosterních větví směrem k domu.
Výsledek hlasování
Pro 6
Proti 2
Zdržel se
ad 6
Pracovní skupina se seznámila s Protokolem o kvalitativní zkoušce
průměrného vzorku kompostu z městské kompostárny v Litomyšli.
Výsledkem zkoušky je nízký poměr C:N. Důvodem je
pravděpodobně nízký obsah štěpky, řezanky, slámy a ornice.
V zakládce je doporučený obsah výše uvedených složek i 50%.
Zakládku z počátku tvořila převážně travní hmota. Výsledek ukázal
i na vyšší obsah celkového chromu ve srovnání s limitem.
ad 7
Někteří č lenové komise označili lokality, kterými by se město mělo
zabývat:
 Pohodlí- IO města Litomyšl – v areálu ZD – nebezpečné
z důvodů možného ohrožení dětí (volně příchozí) - bude
projednáno s pí. Vackovou z osadního výboru.
 Úklid řeky Loučné-koryto, od mostu k Albertu – znečištění –
úklid prostřednictvím veře jné služby
V Litomyšli dne 27. 4. 2017
ad 2

podpis předsedy komise
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