Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 1/18
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

Přítomnost členů skupiny

22. 01. 2018
Terénní šetření, lokality v Litomyšli
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

omluven
omluven
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
nepřítomna
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.

Žádost o pokácení borov ic ul. U Školek čp. 991-992
Žádost o pokácení lípy ul. Trstěnická čp. 543
Žádost o pokácení tří smrků v parčíku v ul. Fügnerova čp. 584
Žádost o pokácení borovice černé před dvojdomkem na ul. Trstěnická
Žádost o pokácení lípy u hrobky č. 211-212/V na hřbitově v Litomyšli
Žádost o pokácení smrků na ul. Zahájská čp. mezi bytovými domy
Příští schůzka plánovaná na 14.2.2018

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Pracovní skupina na žádost předsedy SVJ domu čp. 991-992
posoudila skupinu borovic černých rostoucích na boku bytového domu
v břehu. Pracovní skupině bylo sděleno stanovisko státní správy
odboru ŽP a ZO ČSOP Litomyšl. Byly uvedeny tyto důvody: opad
jehlic, ucpávání kanalizace, vyšší vlhkosti – srážková voda se zdržuje
na stromech, dochází k malému proudění vzduchu a
následnému plesnivění nové fasády domu.
SŽP/1/2018

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

Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporuč uje pokácení nejslabšího jedince ze skupiny borovic
černých.
Důvody: Dojde k rozvolnění a odlehčení skupiny. Skupina neshledala
důvody k pokácení celé skupiny.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se
Správkyně zeleně seznámila PS se žádostí majitelky RD na ul.
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Trstěnická o odborný posudek na lípu srdčitou o obvodu kmene 295
cm na městském pozemku z hlediska zdravotního stavu, provozní
bezpečnosti, sadovnické hodnoty.
Majitelka uvádí, že listy zanáší žlábky, kanalizaci, obává se pádu
dřeviny na dům, destrukci nosných prvků RD, špiní fasádu.
Správkyně zeleně přečetla informace z aktuální inventarizace a
navržená opatření arboristy: zdravotní řez, lokální redukci z důvodů
stabilizace (mírná redukce na kmenech bez vazby), odstranění
výmladků a celkem 4 dynamic ké vazby. Město Litomyšl v roce 2017
požádalo SFŽP o dotaci na ošetření stromů. Dotace byla přiznána a
vysoutěžena firma, která zajistí arboristické ošetření. Tato lípa bude
odborně ošetřena a tak zajištěna bezpečnost a perspektiva dřeviny.
Udržitelnost dotace je stanovena na pět let.

SŽP/2/2018

Výsledek hlasování

Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporučila lípu nechat odborně ošetřit arboristy a podpořila
stanovisko druhové bohatosti v místě.
Důvody: Prac. skupina potvrdila přítomnost ptactva. Se zelení ve
městě souvisí i čistší vzduch, méně prachových částic v ovzduší, tlumí
hluk, působí jako větrolam. Lípa je v dobrém zdravotním stavu.
Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

ad 3

Majitelka nemovitosti požádala o pokácení celkem tří vzrostlých smrků
rostoucích v parčíku naproti jejímu domu čp. 584. Sdělila nám obavu
z pádu dřevin na dům v osobním vlastnictví nebo na komunikaci.
Správkyně zeleně seznámila členy se zpracovávanou studií architekt ky
na zmíněné území a provedenou inventarizací. PS hlasovala ve smyslu
pokácení nejvyššího smrku ztepilého tzn. jednoho ze tří smrků, který
je nemovitosti nejblíže.

SŽP/3/2018

Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporučila pokácet ze zapojené skupiny smrk ztepilý a ostatní 2 ks
smrků Pančičova a smrku pichlavého ponechat na místě.
Pro 4
Proti 3
Zdržel se 0

Výsledek hlasování
ad 4

SŽP/4/2018

Výsledek hlasování
ad 5

Dokument
ev. číslo OS/1316/R

Pracovní skupina byla požádána o stanovisko k žádosti vlastníka
nemovitosti na ul. Trstěnická čp. 531. Vlastník nemovitosti žádá o
pokácení bizarně rostoucí borovice, dvojáku, na pozemku města,
břehu u komunikace ul. Trstěnická. Do příští schůzky PS bude zjištěno
na KIP u Ing. T měje zda se bude realizovat záměr ulici zúžit a zajistit
parkovací stání.
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporučuje zjistit zda se bude provádět realizace záměru zúžení
vozovky a vybudování parkovacích míst . Pokud se od záměru
ustoupilo a nastane shoda sousedů ve dvojdomku do 2 let bude
provedeno osázení části ulice.
Pro 7
Proti
Zdržel se 0
PS navštívila společně hřbitov v Litomyšli na žádost o odstranění lípy
u h.z. č. 211-212/V. Byli jsme písemně upozorněni na nadzvedávání
teraso rámu z důvodu tloustnutí kořenů lípy a na nevratné
poškozování majetku. Připomněla i nedávný pád nestabilní lípy na
hřbitově a poškození dalších hrobů. PS posoudila stav a perspektivu
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lípy.
SŽP/5/2018
Výsledek hlasování
ad 6

SŽP/6/2018

Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporuč uje pokácení lípy u hrobky č. 211-212/V vzhledem
k narušené stabilitě kořenového systému.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
PS posoudila žádost Společenství vlastníků jednotek čp. 344 na ul.
Zahájská v Litomyšli. Předseda SVJ požádal o pokácení smrku
Pančičova u sloupu VO a tří smrků těsně vedle domu a nad parkovací
plochou domu zároveň. Obyvatelé mají obavu z pádu stromu a
poškození zdraví a majetku.
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporuč uje pokácení soliterně rostoucího smrku Pančičova u
sloupu VO pokud bude navržena adekvátní náhradní výsadba za
pokáceného jedince SVJ. Ostatní smrky doporuč uje ponechat růst
v zapojené skupině.

Výsledek hlasování
Pro 7
V Litomyšli dne 1.2. 2018

Proti

Zdržel se 0

podpis předsedy komise

Dokument
ev. číslo OS/1316/R
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