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Zápis z jednání komise pro oblast životního prostředí 
č. 04 /19 

Den konání 3. 6. 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 přítomen 

Radek Holcman přítomen 

Jaroslav Beránek nepřítomen 

Jan Vavřín přítomen 

Jana Jiránková             nepřítomna 

Jarmila Chladová  přítomna 

Jana Foltová přítomna 

Barbora Čadová  přítomna 

Michal Kopecký  přítomen 

Aleš Papáček nepřítomen 

Pavel Jiráň přítomen 

Přítomnost pracovníka MěÚ   

Přítomnost dalších osob 

  

Karel Kalousek ředitel MSL s.r.o.  

  

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 7 proti - zdržel se  

2.  

kontrola plnění předchozích usnesení.  

  

Usnesení KŽP/05/19 až KŽP/07/19 byla RaM přijata a jsou ve fázi realizace. 

3.  

rozmístění kontejnerů na upotřebené tuky  

 

 

 

                

Jana Foltová č lenům komise předlož ila rozdílné podmínky sběru olejů firem  EKO PF a  FRITEX 

s.r.o. Bylo zjištěno, že firma FRITEX, která v této době pomáhá naším třem základním školám 

ve sběru olejů, má výhodnější podmínky pro sběr olejů v exteriéru pro potřeby občanů města 

Litomyšl. Byla vytipována místa v sousedství nádob na sběr kovů u marketů a obchodních 

středisek: PENNY, BILLA, ALBERT, Mountfield a.s., na Komenského nám., naproti COOP ul. 17. 

listopadu.  

Donáška pouze v pevně uzavřených lahvích přefiltrovaného oleje bez zbytků potravin. Za 1kg 

použitého přefiltrovaného oleje  je odběratelem kalkulována cena 1,-Kč včetně DPH. V případě 

znečištěného oleje 0,-Kč. V případě nežádoucích příměsí ve sběrné nádobě komunálním 

odpadem bude účtována cena 300,-Kč vč. DPH. Nádoby jsou černé plastové o objemu 120l, 

řádně označené, zapůjčené dodavatelem. V případě zničení nebo odcizení nádoby bude město 

povinno uhradit vzniklou škodu částkou 1500,- Kč/ks vč. DPH. Bude vedena přesná evidence o 

dodávkách odpadu pro povinné výkazy. Odvoz bude nastaven dle potřeby 1x za 2 – 3 měsíce, 

na náklady odběratele. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje rozmístění 5 ks kontejnerů na stanoviště s kontejnery na kovové obaly.  
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KŽP/08/19 Výsledek hlasování pro 7 proti - zdržel se  

4.  

výsadba cibulovin na další plochy ve městě  

 

 

 

                   

Správce zeleně Barbora Čadová zhodnotila výsadbu cibulovin v založeném záhonu na podzim 

2018 u marketu BILLA. 

Obyvateli, návštěvníky města Litomyšl byl kladně přijat. Červenobílá kombinace byla vybrána , 

aby korespondovala s červenobílou kombinací městského znaku Města Litomyšl. Kompletní 

cena za vysázení cibulí do travního drnu záhonu 62 000,-Kč. Navrhujeme rozšíření jarního 

efektu ve městě o pásovou výsadbu cibulí do drnu na Komenského nám. podél pásů kulovitých 

javorů. 

Délka záhonu by byla přibližně stejně dlouhá, předpokládaná cena do 70 000,-Kč vč. DPH.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje rozšíření záhonu s cibulovinami o lokalitu Komenského náměstí.  

KŽP/09/19 Výsledek hlasování pro 8 proti - zdržel se  

5.  

kvalita kompostu z kompostárny Litomyšl a jeho užití 

  

Členové pracovní skupiny na podnět zahradníků, firem spolupracujících s městem Litomyšl 

vedli diskuzi o kvalitě kompostu z městské kompostárny.  

Kompostu chybí nasáklivá nosná složka pro vodu a živiny. V surovém nedozrálém kompostu 

se nevytváří půdní sorbční komplex. Výsledný produkt je kyselé povahy. Pro zdárné pěstování 

trvalek může s loužit jen jako malá příměs pro vylehčení půdy.  

Ředitel MSLit Ing. Kalousek informoval komisi o tom, že městská kompostárna vznikla 

především za účelem zpracování biologického odpadu. Na současné ploše nelze do kompostu 

přidávat zeminu. Mezi občany je o odběr produktu zájem.  

Odběratelé by měli být informováni, že výsledný produkt je třeba smíchat následně  před 

použitím se zeminou a případně použít hnojivo. 

6.  

II. ročník soutěže v ošetřování veřejné zeleně  

  

Člen komise Mgr. Papáček navrhl zopakovat soutěž pro obyvatele města, kteří nezištně 

opečovávají městské pozemky ve svém blízkém okolí (údržba záhonů, mobilní zeleně, sečou 

trávníky). Je určena pro dobrovolníky, kteří adoptovali hrob v majetku Města Litomyšl. 

Předpokládané trvání soutěže od 1.7.-30.9.2019. 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje uskutečnění dalšího ročníku soutěže. 

KŽP/10/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

7.   

rozmísťování dalších kontejnerů na bioodpad  

  

Obyvatelka čtvrti Zahájí žádala odbor MH o umístění kontejneru na bioodpad do hnízda na 

separaci odpadu. Sdělila, že žadatelé mají kompostéry na svých zahradách, do kontejneru by 

vozili přebytky, které se do domácích komposterů nemohou vejít. Členy komise byly  možnosti 

jarního a podzimního svozu odpadu, možnost odvezení bioodpadu do kontejnerů k městské 

kompostárně. Byla zmíněna i obava z příměsí.  Členové doporučili kompostovat v místě vzniku 

bioodpadu. Momentálně nemá svozová společnost ani svozové auto na bioodpad.  

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje rozmísťování dalších kontejnerů na biologický odpad. 

KŽP/12/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

8.   

Perníková popelnice  

  

Předseda komise Radomil Kašpar informoval členy o prvenství Města Litomyšl v soutěži O 

peníkovou popelnici. 
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Perníková popelnice byla věnována 2.ZŠ Litomyšl, třídě, která sebrala 6 500 kg papíru ve 

sběru papíru. 

 

 

V Litomyšli dne 6.6.2019 

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání KŽP dne 2. 9. 2019 v 15:30 hodin. 

 


