Zápis z 5. jednání komise životního prostředí
zasedací místnost MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 25. 9. 2019.
Přítomni: Ing. Šturma, Bc. Šimek, Vl. Gluz, Ing. Súkup, H. Sedláčková, JUDr. Pojezdný, Mgr. Harwot, J. Kratěna
Omluveni:
Jednání zahájeno v 16:00 hod předsedou V. Šturmou

1. Bc. Šimek informoval o činnostech OŽP v oblasti přípravy změny režimu spojených s nakládáním s odpady.
Probíhají kalkulace nákladů spojených s výší poplatku za svoz a likvidaci odpadu.
2. Členové komise předem obdrželi vyjádření TsM o nakládání s odpady a údržbě městské zeleně.
3. Ředitel TsM poskytl informaci, že preferují odložit chemickou likvidaci plevelu (za použití glyfosátu)
s ohledem na vznik nových, levnějších a šetrnější, technologie.
4. Ředitel TsM informoval písemně Radu města o možné náhradní výsadbě – seznam všech pozemků pro
možnou výsadbu, kde plně vyšel z pasportu zeleně na portálu GIS. Ve zprávě ředitel TsM upozorňuje na
neexistenci plánu městské zeleně. Diskutována absence městského plánu výsadby zeleně. Komise trvá na
generelu zeleně.
5. Hana Sedláčková informovala o žalostném stavu komunikace a přilehlých pozemků naproti kojeneckému
ústavu. Diskutována možnost využití tohoto pozemku pro náhradní výsadby.
6. Konstatováno pozdní vysetí letniček na kruhovém objezdu a pozemku před poštou (ušlapané plochy).
Doporučeno předložit RM uložit úkol řediteli TsM zajistit včasné založení květinových porostů na těchto
pozemcích.
7. Členové komise by měli vytipovat plochy, které lze vhodně oset letničkami. Diskutována náročnost
údržby/neúdržby.
8. Ing. Súkup podal návrh zazelenit zídku nového kruhového objezdu u „Oční školy“ vhodnou popínavou
rostlinou (např. přísavníkem). Návrh členy komise diskutován a shledán za možný a vhodný. Dále proběhla
diskuze o možném zazelenění i samotného kruhového objezdu.
9. V 16.30 hod se předseda komise omluvil z dalšího jednání a řízení schůze předal Bc. Šimkovi.
10. Diskutována možnost zapojit školy do „výchovné práce na pozemcích“
11. Bc. Šimek informoval o skutečnosti, že na podzim je plánovaná výsadba 150 stromů ze strany TsM.
12. Diskutována ochota TsM nahradit dva uschlé stromy (třešně) na náměstí.
13. Shoda na vhodné „motivaci“ TsM prostřednictvím RM
14. Diskutován nesouhlas architekta (držícího autorská práva na projekt náměstí TGM) s návrhem na změnách
v podobě (zejména dalšího zazelenění).

Jednání ukončeno v 17.00 hod.

Zapsal: Ing. M. Súkup

Vítězslav Šturma
předseda

