Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 5/17
Den konání
Místo konání
Čas

13. 9. 2017
zasedací místnost u sekretariátu MěÚ Litomyšl
od 15:30
do 17:00

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
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
nemoc
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.

Využívání zábavné pyrotechniky během sezony
Rozmístění 5 ks kontejnerů na kovy
Rozšíření sítě č ervených kontejnerů na elektroodpad
Zpráva o zeleni - lípa na hřbitově
Žádost o kácení topolu a vrby u l. Mařákova 1114
Žádost o úpravu zeleně a kácení u MŠ Lidická

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pracovní skupina projednala problematiku používání zábavné
pyrotechniky na veřejných prostranstvích v Litomyšli.
Zastupitelstvo Města Litomyšl přijalo obecně závaznou vyhlášku
dále jen OZV k zabezpečení veřejného pořádku dne 3.2.2009.
Obec v samostatné působnosti ukládá občanům povinnosti
stanovené OZV. Je zveřejněna na stránkách města Litomyšle
www.litomysl.cz /občan/ Město Litomyšl /vyhlášky a nařízení města
pod č. 2/2009. Vyhláška reguluje bezpečnost lidí v oblasti
památkové zóny města. Mgr. Jet mar, člen ZO ČSOP, upozornil na
důležité období hnízdění ptáků od začátku dubna do konce
července. OZV by měla termín respektovat na celém území města a
používání zábavné pyrotechniky zakázat . Do příští schůzky PS bude
zjišťovat formulaci OZV přijatou zastupitelstvy a MV v jiných
městech.
SŽP/10/2017

Výsledek hlasování
ad 2
Dokument
ev. číslo OS/1316/R

Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporučuje vztáhnout zákaz používání zábavné pyrotechni ky na
celé území města Litomyšl a vy mezit OZV významné období (od
dubna do konce července) z důvodu hnízdění ptactva.
Pro 9
Proti
Zdržel se
U nákupních středisek bude rozmístěno celkem 5ks šedých
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ad 3

SŽP/11/2017
Výsledek hlasování
ad 4

SŽP/12/2017
Výsledek hlasování
ad 5

kontejnerů na kovy. Veřejnost bude o rozmístění kontejnerů
informována v měsíčníku LILIE. Byla vytipována tato místa:
- Při vjezdu a výjezdu na parkoviště u PENNY
- u ALBERT a BILLA
- ul. 17. Listopadu
- Komenského nám.
PS projednala nabídku rozšíření sítě o dalších 11 ks červených
stacionárních kontejnerů na elektroodpad od kolektivního systému
ASEKOL. V roce 2012 byly rozmístěny první 3ks. Pro umístění
kontejnerů byly využity zpevněné plochy sběrných hnízd: v ul.
Nová, ul. 17.listopadu, ul. Z. Kopala. Firma ASEKOL se stará o
jejich pravidelné bezplatné vyvážení. Předcházíme tak vzniku
odpadu, který by se hromadil v KO a odvážel se na skládky.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučila rozšíření sítě o 3ks stacionárních
kontejnerů v ul. Kornická, Na Prokopu, na Komenského nám.
Pro 9
Proti
Zdržel se
Dne 11.8.2017 na místním hřbitově došlo při bouřce k pádu lípy
v inventarizaci označené č. 144. Lípa se nacházela v části hřbitova
č. VI při obvodové cestě. Lípa měla několik tlakových větvení
v koruně, z tohoto důvodu byly instalovány vazby dynamic ké i
statické. Při pádu lípy vazby zabránily větším škodám, větve byly
stažené a nerozlomily se do šířky. Prostor pro rozvoj kořenového
systému byl z jedné strany omezený hrobkou a z druhé nedávno
vybudovanou dlážděnou cestou. Kontroly a prováděné prořezy viz.
protokol z 21.8.2017. Poškozených náhrobků bylo celkem 15 Ks.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Komise doporučuje nadále provádět dendrologický průzkum a dle
návrhu arboristy navrhnout další postup.
Pro 9
Proti
Zdržel se
Pracovní skupině byla oznámena žádost o pokácení vrby a topolu u
bytového domu ul. Mařákova 1114. Správkyně zeleně sdělila
členům PS možnost řešit požadavek na pokácení vrby výraznou
redukcí koruny.

Pracovní skupina přijala usnesení:
Komise doporučuje provést pokácení topolu a výraznou redukci
vrby.
Výsledek hlasování
Pro 9
Proti
Zdržel se
ad 6
Obyvatelé bytového domu čp. 913, sousedé MŠ Lidická, žádají o
několik bodů ohledně údržby zahrady MŠ – o úpravu živého plotu a
častější sečení ploch. Dále žádají o kácení 2 borovic a skupiny
stříbrných smrků (borovice inv.č. 163025 a 163026, smrky
inv.č.163012-163014). Stromy jsou blízko plotu a omezují užívání
pozemku (stín, padající jehličí, sucho), žadatele uvádějí i
bezpečnostní riziko pro obyvatele.
Pracovní skupina doporučuje provést místní šetření dne 11.10.2017
v termínu konání příští schůzky PSŽP
V Litomyšli dne 26. 9. 2017
SŽP/13/2017

podpis předsedy komise
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