KOMISEŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MěstoHeřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání odborné komise Rady města č. 1/2015
Komise životního prostředí,
které se uskutečnilo
v pondělí 19. 1. 2015 od 18:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
(zasedací místnost1.patro).
Přítomni:Ing. Jaroslav Ulrich, Blanka Čížková, František Havlík, Mgr. Radomír
Koutný, PharmDr. Tereza Machová, Martin Pleskot, Ing. Petr Veselovský, starosta
města p. Josef Kozel, místostarosta p. Otakar Volejník
Omluveni: 1. Jednání komise se osobně zúčastnil starosta města pan Josef Kozel, který
v úvodu seznámil všechny členy komise s právy a povinnostmi, které činnost
v odborné komisi Rady města obnáší. Zároveň požádal předsedu komise, aby
vypracoval kontaktní list na členy komise ve formátu příjmení+jméno, mobilní
telefon, e-mail.Dále se jednání zúčastnil místostarosta města pan Otakar
Volejník.
2. Na návrh předsedy komise byl schválen harmonogram činnosti komise v roce
2015, který je následující: dohodnuty termíny následujících jednání komise ŽP
a to 5.3.2015 a 4.6.2015 od 18,00 hod, další termíny jednání komise budou
upřesněny.
Z podnětů starosty města a občanů Heřmanova Městce se bude komise zabývat
do příštího jednání touto problematikou :
a/ účast v pracovním týmu pro akci „ Optimalizace vodního režimu na území
města Heřmanův Městec“ – ing. Jaroslav Ulrich, ing. Petr Veselovský, termín
průběžný
b/ kácení stromů mimo les v osadě Konopáč – ing. Jaroslav Ulrich, ing. Petr
Veselovský, termín bude dohodnut s místostarostou města
c/ uložení zeminy z odbahnění rybníka Martin v rámci investiční akce jeho
obnovy, termín jednání27.1.2015 v 8,00 hod, místo srazu bude upřesněno – ing.
Jaroslav Ulrich, Blanka Čížková, František Havlík
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d/ možnost parkování motorových vozidel u rybníka Táta souběžně se stávající
cestou na Konopáč, požadavek členů rybářského svazu cca 5-6 stání – ing.
Jaroslav Ulrich, Blanka Čížková, PharmDr.Tereza Machová, termín do
28.2.20015
e/ pokus o založení černé skládky v prostoru remízku pod kurty u sportovní
haly, podnět pí Táborská – ing. Ulrich, Mgr. Radomír Koutný, Martin Pleskot,
termín do 28.2.2015
f/ prodloužení otevírací doby sběrného dvora ve všední dny v období duben –
říjen o 1 hodinu – vyřešeno na místě, komise ŽP žádá o projednání v radě města
O výsledcích projednání jednotlivých bodů
komise

a přijatých stanoviscích bude

informovat radu města.

3. Diskuse : Ing. Veselovský informoval přítomné o zákonné normě pro kácení
stromů mimo les, vyhláška MŽP z 30.10.2014.
František Havlík podal námět na ozdravění pam. stromu v parku u rybníka,
jedná se o nakloněný dub značného stáří, provedení tohoto úkonu je
v kompetenci vlastníka pozemku / Město Praha/, ing. Ulrich zajistí schůzku
s ředitelkou DD Praha pí Málkovou k uvedené problematice.

4. Jednání komise bylo
uskuteční5.3.2015.

ukončeno

v 19:45

hodin,

další

jednání

Zapsal:Ing. Jaroslav Ulrich, v.r.
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