Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 6/17
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

Přítomnost členů skupiny

11. 10. 2017
lokality v Litomyšli a IO
do 17:30
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

MSL

přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomna
přítomna
přítomen
Michal Kopecký

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

Žádost o úpravu zapojené vzrostlé zeleně u MŠ Lidická
Žádost o pokácení olše v Nedošíně
Žádost o pokácení bříz a třešně u bytového domu čp. 648
Plán. termín příští schůzky PS dne 8. 11. 2017

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1

ad 1a)
SŽP/14/2017

Dokument
ev. číslo OS/1316/R

Správkyně zeleně seznámila členy s žádostí o úpravu zeleně.
Obyvatelé bytového domu ul. Lidická čp. 913 žádají o úpravu zeleně
v zahradě MŠ Lidická. Uvádějí, že tato vzrostlá zeleň je omezuje,
některé dřeviny jim prorůstají do zahrady, šišky a jehličí padají na
jejich pozemek.
Pracovní skupina posuzovala skupiny tří vysokých, na sebe
natěsnaných stříbrných smrků. Smrky rostou poblíž plotu,
odčerpávají v láhu a stíní obydlí i zahradě.
Pracovní skupina hlasovala o variantách:
pokácení jednoho smrku - ad 1a)
pokácení celé skupiny smrků - ad 1b)
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS nedoporuč uje pokácení jednoho smrku, rostoucího nejblíže zahrady
žadatelů. Důsledkem by bylo obnažení rezavých kmenů stromů
původní skupiny a porušení stability zbylých dvou při náhlých
změnách počasí.
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Výsledek hlasování
Pro 6
Proti 5
Zdržel se 0
ad 1b)
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/15/2017
PS nedoporuč uje pokácení skupiny tří kusů vzrostlých smrků.
Výsledek hlasování
Pro 6
Proti 4
Zdržel se 1
ad 1c)
PS posoudila skupinu dvou dospělých borovic v zadní části zahrady
MŠ Lidická, na žádost bytového domu sousedícího s parcelou MŠ Lidická. Průměry kmenů borovic
jsou 43 a 31 c m.
Pracovní skupina př ijala usnesení:
SŽP/16/2017
PS doporuč uje pokácet skupinu borovic.
Výsledek hlasování
Pro 6
Proti 4
Zdržel se 1
ad 2

SŽP/17/2017
Výsledek hlasování
ad 3

ad 3a)
SŽP/18/2017

Výsledek hlasování

Majitelé čp. 52 požádali o kácení olše u řeky Loučné, na městském
pozemku v Nedošíně.
Obvod kmene 220 c m, výška 20 m. Strom je cca 7 m vzdálený od
obydlí žadatele. Důvodem žádosti je obava z pádu stromu na dům po
předešlé osobní zkušenosti. Olše je ve velmi dobrém zdravotním
stavu. V koruně nejsou proschlé větve, žádné nebezpečné větvení ani
dřevokazné houby.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina nedoporuč uje pokácení olše.
Pro 10
Proti 1
Zdržel se 0
Pracovní skupina byla požádána o stanovisko k žádosti Společenství
vlastníků jednotek bytového domu čp. 648, ul. 9. května v Litomyšli
ze dne 9. 10. 2017 (pozemek sousedí s Gymnáziem A. Jiráska).
Obyvatelé domu poukazují na zhoršenou vitalitu skupiny bříz a třešně
rostoucích na parcelách č. 2643 a 2604 v k. ú. Litomyšl v majet ku
města Litomyšl. Obávají se poškození zdraví a majetku.
PS hlasovala o variantách:
pokácení břízy - ad 3a)
pokácení třešně - ad 3b)
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporuč uje pokácet 1 ks břízy o obvodu kmene 200 cm, která má
špatný zdravotní stav, výrazně jí prosychá vrchní část koruny. Jedná
se o břízu nejblížší k vozovce.
Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0

ad 3b)
Pracovní skupina přijala usnesení:
SŽP/19/2017
PS doporuč uje pokácet třešeň z výše uvedených důvodů
Výsledek hlasování
Pro 10
Proti
Zdržel se 1
V Litomyšli dne 25. 10. 2017
podpis předsedy komise
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