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Zápis z jednání komise pro oblast životního prostředí 
č. 03 /19 

Den konání 1. 4. 2019 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl 

Čas  od 15:30 do 16:30  

     

Přítomnost členů komise 

přítomen – nepřítomen - omluven 

Radomil Kašpar přítomen 

Václav Nájemník nepřítomen 

Radek Holcman přítomen 

Jaroslav Beránek přítomen 

Jan Vavřín přítomen 

Jana Jiránková  nepřítomna 

Jarmila Chladová  přítomna 

Jana Foltová přítomna 

Barbora Čadová  přítomna 

Michal Kopecký  nepřítomen 

Aleš Papáček přítomen 

Pavel Jiráň přítomen 

Přítomnost pracovníka MěÚ Daniel Brýdl přítomen 

Přítomnost dalších osob 

  

  

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu  

 

Program, průběh jednání a přijatá usnesení: 

1.  

schválení programu jednání 

  

KŽP schválila uvedený program jednání.  

---------- Výsledek hlasování pro  proti - zdržel se  

2.  

kontrola plnění předchozích usnesení.  

  

Usnesení KŽP/04/19 bylo RaM přijato a je ve fázi realizace. 

  

3.  

program zadržování vody v krajině  

 

 

 

 

 

Starosta Města Litomyšl informoval členy komise o práci spolku Živá voda. Zástupce spolku 

Pan Malík, seznámil na jednání dne 29. 3. pracovníky Města Litomyšl se všemi podklady, 

které by město dostala zdarma k dispozici jako mapové vrstvy (území v povodí Loučné, kde 

byly provedeny v minulosti např. meliorace, území s vysokou hladinou spodní vody...). 

Přihlášením města Litomyšl do projektu, který je podporován Pardubickým krajem, budou 

zaškoleni dobrovolníci, kteří budou mapovat správní území. Poznatky z terénu zaznamenají 

do programu. Město Litomyšl tak získá výstupy pro přípravu podkladů na vypsané dotační 

tituly. Informace poslouži pro záměry budovat rybníky, mokřady, výsadbu lesa.. Budou 

prověřena jednotlivá zařízení v krajině jejich  funkčnost např. melioračních zařízení, 

hloubkových vrtů.  

 Výsledek hlasování pro  proti - zdržel se  

4.  

zhodnocení dotazníkového šetření – ul. Dukelská, 9. května  

 

 

 

Pan Papáček informoval o výsledku dotazníkové ankety. Vrátilo se celkem 30 vyplněných 



          Město Litomyšl                                                      

          Rada města   

                                                        

 

Dokument 

ev. číslo OS/1316/R 
 STATUT, JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA  Vydání 1 

© Tento dokument je vlastnictvím Města Litomyš l a jeho š íření v jakékoliv formě bez souhlasu 

schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec  odpovídá za to, že pracuje s  platnou verzí dokumentu © 
Strana 2 z 3 

 

 dotazníků občany. Z ankety na ul. Dukelská vyplynulo, že se nechtějí starat o městskou zeleň, 

zeleň má být nízká pouze po podezdívku domu, chtějí obnovu zeleně v min.míře (trvalek, 

keřů, rododendronů). Na ul. 9. května se chtějí starat o městskou zeleň, žádají o zeleň do 

výšky 4m, po parapety oken.  

Do konce dubna studenti připraví studie na obě lokality. Odborná komise posoudí, zda jsou 

studie použitelné do zmíněných městských lokalit. Výhrady budou zapracovány do návrhů a 

dle schválených návrhů mohou studenti záhony zrealizovat. 

Komise přijala usnesení:  

Členové komise doporučují postup od studie k realizaci návrhů a poskytnutí finanční odměny 

pro autory vybraných návrhů. 

KŽP/05/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

5.  

rozmístění kontejnerů na upotřebené tuky  

  

Telefonicky bylo zjištěno, že počet pronajatých nádob Městem Litomyšl není limitován počtem 

obyvatel. Člen komise navrhl zjistit podmínky konkurenční firmy FRITEX s.r.o., která zajišťuje 

službu na všech základních školách v Litomyšli. Bude poptáno nájemné za nádobu, možnost 

umístit nádobu na veřejných prostranstvích, případná odměna za čisté vybrané množství 

použitého oleje, sankce za poškození nádoby nebo případné znečištění obsahu nádoby 

nežádoucími příměsemi.  

 Výsledek hlasování pro  proti - zdržel se  

6.  

světová soutěž Communities in Bloom  

  

Správkyně zeleně seznámila členy komise se světovou soutěží se sídlem v Kanadě. Město 

Litomyšl bylo vyzváno vyjádřit se k účasti v soutěži. Byla vyzvána města s vysokou péčí o 

zeleň a byla mu v minulosti udělena cena na národní úrovni. Byla by příležitost k prestižní 

propagaci s vysokou marketingovou hodnotou. Kategorie se rozdělují dle počtu obyvatel. 

Kritéria soutěže: zástavba a přirozené prostředí, uplatnění květin, zachování přírodního a 

historického dědictví, zapojení komunit, veřejná zeleň. Registrační poplatek spojený 

s ostatními náklady min. 60 000,-Kč. 

Komise přijala usnesení:  

Členové komise nedoporučují účast v této soutěži. 

KŽP/06/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

7.   

dotace na podporu kompostování 

  

Jana Foltová seznámila členy s poskytnutí 800,-Kč dotace na kompostery. Výzva pro občany 

bude v Lilii a webu Města Litomyšl. Dotace občanům Litomyšle bude poskytnuta již desát ým 

rokem. 

Podmínky dotace jsou uvedeny na stránkách města Litomyšl, www.litomysl.cz/občan/Město 

Litomyšl/dotace z rozpočtu města. 

Komise přijala usnesení 

Členové komise pro ŽP doporučují RaM Litomyšl navýšit výši dotace pro podporu 

kompostování od příštího kalendářního roku na 1000,-Kč. 

KŽP/07/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

8.   

výsadby stromů 2019, program Nadace partnerství NP 

  

Program NP nabízí podporu výsadby stromů, zapojením širší veřejnosti a zvýšení zájmu 

obyvatel o životní prostředí v němž žijí, zadržení vody v krajině, vhodný výběr původních 

druhů dřevin. Dřevinám bude věnována následná 5-ti letá péče dobrovolníků. Minimální výše 

grantu je 10000-30000 Kč. Výzva je určena pro podzimní výsadbu stromů (1.10.-30.11.2019) 

Komise přijala usnesení 

Členové doporučují účast ve výzvě NP, vyzvat veřejnost v Lilii, na stránkách města Litomyšl. 
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KŽP/08/2019 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

9.   

vítání ptačího zpěvu 

 

 

 

Akce „Vítání  ptačího zpěvu“ v Nedošínském háji se uskuteční v pátek dne 26.4. v 8:35 hod. 

v lipové aleji u Nedošínského háje.  

 Výsledek hlasování pro  proti - zdržel se  

 

 

V Litomyšli dne 4.4.2019 

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání KŽP dne 3. 6. 2019 v 15:30 hodin. 

 


