Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 3/18
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

Přítomnost členů skupiny

14. 03. 2018
Zasedací místnost Bří Šťastných 1000
do 17:30
Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Barbora Rezková
Jana Foltová
Michal Kopecký MSL
Jana Jiránková
Josef Janeček

omluven
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
nepřítomen
nepřítomna
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

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

Žádost o kácení 3 ks borovic, ul. U Školek
Podání žádosti ke kácení a termín vyhodnocení PSŽP
Vyhodnocení POH firmou ISES
První svoz kovů

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1

SŽP/17/2018

Výsledek hlasování
ad 2

SŽP/18/2018

Dokument
ev. číslo OS/1316/R

PS na žádost předsedy SVJ domu čp. 992, ul. U Školek znovu posoudila
skupinu 3ks borovic z boku bytového domu, které SVJ navrhlo na
pokácení.
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS nedoporuč uje další kácení. Jedna z borovic byla v období 2017/2018
pokácena. Stromy se nedotýkají fasády bytového domu, mají dobrý
zdravotní stav, hnízdí zde ptáci.
Pro 7
Proti
Zdržel se
Vzhledem ke zlepšení práce pracovní skupiny a možnosti kvalitního
posouzení požadavků cizích subjektů na kácení stromů v majetku města
navrhl vedoucí odboru místního a silničního hospodářství změnu
v administrativním (časovém) postupu jejich vyřizování. Důvodem je
zlepšení klimatických, časových podmínek pro práci komise a možnosti
jejího kvalitnějšího vyhodnocení stavu.
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporučuje přijmout pravidla pro posuzování požadavků na kácení
takto: žádosti cizích subjektů o kácení dřevin v majetku Města Litomyšle
doručené MěÚ v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku budou
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Rada města

projednány v pracovní skupině pro oblast životního prostředí až v
následujícím vegetačním období. To neplatí pro případy, které MěÚ
vyhodnotí jako havarijní stav.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Výsledek hlasování
ad 3

Členové komise byli seznámeni s cenovou nabídkou firmy ISES s.r.o. k
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Litomyšl
v pětiletém období. Tato povinnost vyplývá pro města a obce ze zákona
§ 44 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Členové pracovní skupiny doporučili zadat zpracování vyhodnocení POH
města Litomyšl za minulý rok 2017 firmou ISES.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

SŽP/19/2018
Výsledek hlasování
ad 4

U větších nákupních středisek v Litomyšli byly na konci roku 2017
rozmístěny šedé velkoobjemové kontejnery na kovy. Dne 1. 2. 2018
proběhl první svoz. Občané Litomyšle nasbírali 320 kg čistě vytříděného
kovu.

ad 5

Člen komise PSŽP upozornil na nedostatečné svážením košů na
Smetanově náměstí, chybějící nádoby na odpad u majitelů kamenných
obchodů na náměstí.
Podnikatelé směsným odpadem v ranních hodinách plní malé plastové
odpadkové koše rozmístěné na veřejném prostranství a MSL tyto nádoby
během dopoledne vyváží. Objem odpadkových košů je nedostatečný.

SŽP/20/2018

Výsledek hlasování
V Litomyšli dne 3.4. 2018

Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučila aby odbor MaSH ve spolupráci s MSLit s.r.o.
a odborem ŽP prověřily množství odpadkových košů na Smetanově
nám., jejich objem, harmonogram vyvážení, smlouvy živnostníků s LIKO
a.s. Výsledky budou předloženy na dalším jednání PS.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

podpis předsedy komise
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