Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání pracovní skupiny rady města
Pracovní skupina pro ŽP
č. 5/2018
Den konání
Místo konání
Čas

od 15:30

12. 9. 2018
Zasedací místnost Bří Šťastných 1000
do 17:30

Přítomnost členů skupiny

Jakub Říhák
Aleš Papáček
Michal Kortyš
Filip Jet mar
Václav Černý
Pavel Jiráň
Barbora Čadová
Jana Foltová
Michal Kopecký MSL
Jana Jiránková
Josef Janeček

přítomen
přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomna
přítomna
omluven
přítomna
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Ing. Olga Paclíková
Ing. Severová Lenka

vodoprávní úřad
VODOVODY s.r.o.

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

Čistota řeky Loučné
Celosvětový úklidový den
Křišťálová popelnice
Soutěž na podporu údržby městské zeleně
Stromy svobody 1918-2018
Plánované výsadby

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1

Dokument
ev. číslo OS/1316/R

Pracovní skupina diskutovala o znečištění řeky Loučné před letními
prázdninami. Hlavním důvodem znečištění byl zmíněn nízký stav vody
v řece, nedochází k propláchnutí řečiště v jarním období, nízká srážková
činnost a dále zjištěná závada na kanalizaci. Závada byla ihned po jejím
zjištění provozovatelem kanalizace odstraněna.
Zástupce provozovatele městské kanalizace seznámila pracovní skupinu
s principy jejího provozu:
Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí zákonem č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a dále Kanalizačním řádem
pro město Litomyšl. Kanalizace byla budována od roku 1920 jako síť
jednotná (splaškové a dešťové vody do jednoho potrubí). Na kanalizační
síti je cca 20 dešťových oddělovač ů, které v případě intenzivních srážek
odvádí naředěné splaškové vody přímo do vodního toku. Odlehčovací
komory jsou pravidelně kontrolovány a čištěny.
V některých lokalitách byla později vybudována oddělená dešťová
kanalizace, která odvádí dešťové vody do vodních toků (Loučné,
Drahošky). Na tuto dešťovou kanalizaci jsou napojeny dešťové uliční
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vpusti.
Některé závady řeky Loučné jsou také způsobeny nesprávným užíváním
kanalizace ze strany vlastníků objektů na ni napojených.
Zástupce provozovatele navrhla připravit a publikovat článek v
městském zpravodaji k této problematice.

SŽP/25/2018

Výsledek hlasování

Pracovní skupina přijala usnesení:
Pracovní skupina doporučuje zvážit možnosti trvalého technického nebo
personá lního monitoringu stavu výtoků z odlehčovacích komor. Pracovní
skupina doporučuje publikovat v městském zpravodaji článek - co do
kanalizace nepatří.
Pro 8
Proti
Zdržel se

ad 2

Členové PSŽP byli informováni o Celosvětovém úklidovém dnu, který
připadá na 15.10.2018. Občané byli ze strany MěÚ informování pomocí
sociálních sítí. Tato akce nebude jinak organizována, ve městě probíhají
podobné akce v rámci Ukliďme Česko.

ad 3

Ing. Jiráň členy PSŽP seznámil s prvním místem města Litomyšl
v soutěži O křišťálovou popelnici 2018 v kategorii obcí nad 10000
obyvatel. Zástupci města přijali šek na 100 000,-Kč jako příspěvek na
zlepšení nakládání s odpady a putovní ocenění. Vítězství v soutěži je
oceněním dlouhodobých a vyrovnaných výsledků v odpadovém
hospodářství. Třídění odpadu má v Litomyšli více než 20-ti letou tradici.
K vítězství přispělo i zavedení sběru na kovy. Díky spolupráci aktivních
občanů se daří několik let udržet výši místního poplatku na 576, -Kč
ročně.

ad 4

Správkyně zeleně Ing. Čadová informovala členy PSŽP o průběhu příjmu
přihlášek do soutěže na podporu údržby městské zeleně. Soutěž je
určena pro obyvatele bytových domů i rodinných domů, kteří pečují o
městskou zeleň v blízkém okolí a zájmovém území města Litomyšl, pro
dobrovolníky, kteří adoptovali hrob osobnosti města na městském
hřbitově nebo pečují o mobilní nádoby, sekají trávníky…
Na schůzce byly představeny celkem tři příspěvky soutěže. Podání
příspěvků trvá do konce září 2018. Vyhodnocení soutěže bude
předmětem poslední říjnové schůzky v tomto složení PS.
Cílem je ocenit práci obyvatel města, kteří povýší kvalitu veřejných
prostranství a tím i zlepší komunitní život v lokalitě.

ad 5

Ing. Čadová-správce zeleně Města Litomyšl zajistila ve Školkách
Litomyšl lípy (OK/16-18) Stromy svobody 1918-2018. Budou vysazeny u
MŠ Lidická a za Smetanovým domem dne 27.10.2018.

ad 6

Správkyně zeleně seznámila členy PS s výsadbami v Litomyšli na
podzim.
- studentky SZaT školy v Litomyšli dosadí 1000 ks cibulí a doplní
trvalky do trvalkového záhonu v KZ
- zjara budou vysazeny cibule lilií do KZ
- v ul. 9. května bude po 20.10.2018 vysazeno 79 ks Prunus
serrulata-sakur, půdopokryvné růže, třezalky, realizační firma dle
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-

smlouvy se zavázala ke 3 rokům následné péče
probíhá ošetření stromů na hřbitově
u 5 ks stromů proběhne stanovení stability akust. tomografem
probíhá rekonstrukce štěrkových záhonů na autobus.nádraží

V Litomyšli dne 27.9. 2018

podpis předsedy komise
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