Zápis	
  z	
  jednání	
  komise	
  ŽP	
  
které	
  se	
  konalo	
  dne	
  18.03.2015	
  od	
  18:00	
  v	
  učebně	
  IT	
  budovy	
  čp.	
  56	
  	
  
Přitomni: Filip Ulík (předseda), Katy Sasková, Michaela Misterková, Vladimír Martínek,
Zdena Bouchalová, Ladislav Velehradský, Olga Kadeřabková (zapisovatelka), Rostislav
Vodička - vedoucí odboru ŽPZ (host), Jan Kopáček – městské lesy (host), Jindřiška
Moravcová – OS Živé stromy (host)
Omluveni: Jiří Suchl, Hana Sixtová

Program:
• Stromy u silnice do Dolánek
• Nový člen komise – pan Ján Rákocy
• Cyklodoprava
• Zeleň v rámci rekonstrukce náměstí
• Městské lesy
• Různé

Stromy u silnice do Dolánek
Paní Bouchalová a paní Moravcová (za OS Živé stromy) seznámily komisi s problematikou
označení stromové aleje podél silnice od Zahrad na Dolánky (k.ú. Tuchoraz) žlutou barvou,
posléze zjištěním, že jsou tyto stromy určeny ke kácení- cca 60 ks. Majitelem stromů je
KSÚS Kutná Hora. Je podezření, že měl majitel v úmyslu pokácet stromy a teprve poté to
hlásit s využitím argumentu o nebezpečnosti všech stromů. Podle názory OS Živé stromy
se jedná o nesprávný přístup a k případu byla přizvána Inspekce životního prostředí.

Nový člen komise p. Rákocy
Komise byla informována o zájmu pana Jána Rákocyho o to být členem komise ŽP. Komise
souhlasí s jeho jmenováním. Paní Kadeřábková zajistí jmenování Radou města.

Cyklodoprava, Zeleň v rámci projektu rekonstrukce náměstí
Tyto body nebyly v komisi projednány, byly přesunuty do dalšího jednání.

Městské lesy
Ing. Kopáček komisi seznámil s hospodařením v městských lesích, lesním hospodářským
plánem platným od 01.01.2011 do 31.12.2020, který zpracoval nezávislá firma se
schválením Krajského úřadu, limitem kácení 60 tis. m³. Dále Ing. Kopáček komisi odpověděl
na její dotazy ohledně počtu zaměstnanců, typu lesa, způsobu těžení, prodeji dřeva. Komise
se také zajímala o možnosti změnit účel části lesa na les jiného, než hospodářského určení.
tomuto tématu se bude v budoucnu věnovat.

Křižovatka silnice z Liblic do Přistoupimi
Při vjezdu do křižovatky od Liblic ,je špatně vidět v křižovatce vlevo, díky stromům a vysoké
trávě. Nepřehlednost v křižovatce je nebezpečná a doporučuji upravit stromy a sekat trávu
často. Již je v řešení odboru dopravy.

Různé
Komise doporučuje Radě města vysázet místo „Útulny“ u nové silničky na Štolmíř
ořešáky.
Důvody: Protože zatím nebylo rozhodnuto, co s prostorem. Komise navrhuje vytvořit
komunitní ořechový sad. Ořech je strom, který není na zahrádkách populární a přitom jsou
jeho plody velmi žádané jako ingredience do vánočního cukroví. Město tak osadí místo
užitečnými stromy a občané si budou moci samosběrem zajistit žádané plody na sváteční
dny.

Ukončeno 20:15
Zapsala: Olga Kadeřábková
Ověřil: Filip Ulík

Členové komise se v hojném počtu zúčastní akce úklid lesa v Dolánkách 4.4. v 8:00
Příští jednání komise - středa 29.4. 18:00 (host p. Kruliš),

