Zápis z jednání komise životního prostředí
ze dne 18. 6. 2014
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Votava, Beran, Reehová, Štifter, Veselá, Voženílková
Zeman, Mikulka
Reváková, Boloňský, Maršíková, Záhorská

Zahájení jednání: 18:10 hod
Konec jednání: 20:00 hod
Program:

1. stav svahu – ul. Levohradecká
2. údržba zeleně na hřbitově na Levém Hradci
3. návrh nového územního plánu

Projednání jednotlivých bodů:
1. Stav svahu u točny autobusu ul. Levohradecká:
Po přívalových srážkách. Svah je podemletý, kořenový systém dřevin visí ve vzduchu. Dne
17. 6. 2014 byly sesazeny koruny akátů. Navrhnout technické řešení k prevenci
Komise ŽP žádá radu města o urychlené řešení havarijní situace na konečné autobusu v
Levohradecké ulici v důsledku přívalových deštů v květnu roku 2014.
2.Hřbitov – Levý Hradec:
Správce hřbitova paní Anna Posingerová navrhuje, aby hřbitov měl odborného zaměstnance,
který by hřbitov pravidelně a koncepčně udržoval. Město má aktualizovaný pasport dřevin,
podle kterého je možnost postupovat.
Komise ŽP potvrzuje, že stav zeleně a technického stavu hřbitova na Levém Hradci
není optimální a žádá radu města, aby věnovala pozornost technické správě hřbitova,
která v současné době není zabezpečena. Předseda KŽP vstoupí v jednání s pí
Posingerovou ohledně aktuálního stavu.
3.Územní plán – rozsáhlé téma“
a) odvod vod – dešťových
b) J.V. - navrhuje zachovat prostupnost krajiny, budoucí zástavbu neizolovat od otevřené
krajiny.
c) pan M. Štifter navrhuje podporovat protipovodňová opatření také formou zeleně, rozvoj
obce v závislosti na kapacitě ČOV a nasmlouvané nebo jiné zdroje pitné vody. Zachovat v
novém územním plánu plochy a pásy zeleně ve stávajícím rozsahu až do centra města
d) stav infrastruktury – posílení dopravy přes horní část města, zachovat více pruhové
komunikace.
e) obnovit měření imisí, hlídat kvalitu ovzduší v závislosti na dopravě,

Komise ŽP žádá radu, aby změna územního plánu číslo 1 byla podrobena revizi.
p. Beran – navrhuje koncepčně řešit odvod dešťových vod. Investor by mohl být při nové
výstavbě zavazován k vybudování dešťové kanalizaci.
V současné době lze řešit problematiku nové výstavby na Dubečnici regulačním plánem.
p. Voženílková navrhuje podmiňovat novou výstavbu vypracováním územní studie.
Kladně zhodnotit stávající územní plán z pozice poměru zeleně vůči zastavěnému a
zastavitelnému území.
p. Veselá navrhuje, aby byl p. Beran přizváván k jednání se správci toku.
Členové komise ŽP osobně přispějí svými náměty nejpozději do 15. července. Jednotlivé
náměty budou zapracovány do zprávy Komise ŽP, která bude předána RM a následně
odboru SRMŽP k dalšímu zpracování.

Zapsala:

Radka Reváková

