Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 7/17
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

Přítomnost členů skupiny

13. 12. 2017
Zasedací místnost naproti sekretariátu
do 17:15
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
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomna
přítomna
přítomna
přítomna
přítomen
Michal Kopecký

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.

Stanovisko ke kácení stromů na městském pozemku problematiky
náhrady škod při živelných událostech.

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pracovní skupina jednala o stále častějších žádostech na správkyni
zeleně MěÚ Litomyšl o pokácení stromů rostoucích na pozemku Města
Litomyšl. Občané podávají žádost z obavy pádu stromu, větví na
nemovitost v osobním vlastnictví při náhlé nepřízni počasí, živlu. PS
přijala stanovisko posoudit každou žádost o pokácení stromu
individuálně. Členové PS na místě šetření posoudí stabilitu, reálné
nebezpečí a oprávněnost žádosti. Jehličnany z důvodu obav z pádu
budou káceny přednostně.
Městský úřad platí pojistku odpovědnosti. K plnění dochází v případě,
že je způsobena škoda 3. osobě vlivem neplnění nějaké povinnosti
(zavinění – nedbalosti), naopak je plnění odmít nuto v případě
živelných událostí (způsobeno tzv. vyšší mocí). Z vyjádření majitelů
nemovitostí dále vyplývá, že pojišťovací ústavy odmítají pojist it
nemovitost, pokud se u ní nachází vzrostlý strom.

SŽP/19/2017
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Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporučila posouzení každé žádosti o pokácení dřeviny z obavy
pádu na nemov itost individuálně. Odbor místního a silničního
hospodářství prověří ve spolupráci s odborem f inančním možnost
pojištění proti způsobení škody pádem zeleně při živelných
událostech. O výsledku jednání bude následně pracovní skupiny
informována.
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Výsledek hlasování

Pro 10

Proti

Zdržel se 0

V Litomyšli dne 15. 12. 2017
podpis předsedy ko mise
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