Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 4/18
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

Přítomnost členů skupiny

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

9. 5. 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
Ludmila Kulhavá MSL
Ing. Pandulová

přítomen
přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomna
přítomna
nepřítomen
přítomna
omluven
přítomna
přítomna

Prezenční listina příto mných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odpad živnostníků plní koše na Smetanově náměstí
Nabídka bezplatné likvidace olejů
Žádost na kácení douglasky tisolisté u nákupního střediska Mountfield
Nové výsadby zeleně v Litomyšli
Návrh soutěže na podporu údržby zeleně na pozemcích města

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
Člen PSŽP upozornil na odpadkové koše překypující odpadky. Pracovníci
MSL v ranních hodinách odklízí odpad z košů umístěných na Smetanově
nám. v Litomyšli. Bylo zjištěno, že podnikatelé a živnostníci, kteří mají
provozovny na náměstí, plní tyto malé koše pro veřejnost odpadem
z podnikání.
K této problematice vystoupila Ing. Pandulová z odboru ŽP, státní
správy. Členové byli seznámeni s odpovídajícími články zákona, které
specifikují pojmy původce odpadu, odpad, katalog odpadů, předcházení
odpadu, třídění odpadu, oprávněná osoba, směsný komunální odpad
atd. Při nakládání s odpady je třeba se řídit zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Odbor
MaSH si vyžádá podklady od LIKO a.s. o tom, kolik podnikatelů z oblasti
náměstí využívá jejich služby
SŽP/21/2018
Dokument
ev. číslo OS/1316/R

Pracovní skupina přijala usnesení:
PS doporuč uje RaM nechat provést monitoring na Smetanově náměstí,
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Město Litomyšl
Rada města

informovat občany a živnostníky v měsíčníku Lilie a upozornit je na
povinnost zapojení se do systému při nakládání s odpadem, který při
činnosti vzniká. Dále doporučuje provádět pracovníky státní správy
kontroly smluv nakládání s odpadem v podzimních měsících r. 2018.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

Výsledek hlasování
ad 2

Firma Černohlávek nabídla Městu Litomyšl bezplatné rozmístění a
obsluhu nádob o objemu 240 l na použité oleje pro občany města
Litomyšl. V případě odcizení či poškození nádoby by objednatel (M2sto
Litomyšl) zaplatil smluvní pokutu 1000,-Kč.
Pracovní skupina přijala usnesení:
Členové PS projednali nabídku firmy Černohlávek. Doporučili
připomenout občanům v červnové m vydání zpravodaje LILIE domácí
sběr použitého oleje (do PET lahví) a odvoz do sběrného dvora
v Litomyšli v provozní době.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

SŽP/22/2018

Výsledek hlasování
ad 3

Na žádost podnikatele a vlastníka budovy nákupního střediska na
Komenského nám. byla oznámena oprava budovy, fasády, soklů a
přitom i stížnost na znečišťování střechy a žlábků jehlicemi vedle
rostoucího jehličnanu. Majitel z toho důvodu žádá pokácení solitéry
douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii. Z provedené inventarizace
vyplývá, že její zdravotní stav, vitalita i stabilita jsou výborné.
Pracovní skupina přijala usnesení:
PS nedoporuč uje pokácení stálezeleného jehličnanu. Pro provedení oprav
budovy (stavba lešení) budou odstraněny některé postranní větve
(květen 2018).
Pro 7
Proti 4
Zdržel se 0

SŽP/23/2018

Výsledek hlasování
ad 4

Správkyně zeleně Barbora Rezková informovala PS o počtu vysázených
stromů v lokalitách města Litomyšl. Na průmyslové zóně bylo zasázeno
45 ks, na ul. Mařákova 15 ks vzrostlých stromů darovaných městu
firmou Školky Litomyšl, spol. s.r.o. Po městě je zasázeno celkem 30 ks
stromů na šesti lokalitách. Byly vysety 2 letničkové záhony u ČSOB a
Domova důchodců.
Pro
Proti
Zdržel se

Výsledek hlasování
ad 5

SŽP/24/2018

Výsledek hlasování
V Litomyšli dne 18.5. 2018

Člen PS Aleš Papáček navrhl soutěž pro obyvatele města, kteří se podílí
na péči o městskou zeleň ve svém okolí, případně jiné aktivity - např.
péče o městské mobilní nádoby. Příjem přihlášek by proběhl
emailem nebo na základě písemných podkladů (fotograf ie, popis
činnosti).
Pracovní skupina přijala usnesení:
Členové skupiny doporučuji RaM vyhlášení soutěže. Význam soutěže by
podle názoru PS měl význam také jako poděkování a ocenění aktivity
občanů při péči o městské plochy a zvelebování města.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

podpis předsedy komise
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