Zápis z 1. schůze Komise pro ŽP obce Velké Hoštice

5. 12. 2018 16:30

přítomen: David Pluschke, Denis Urbanský, Vladimír Kováč, Jiří Štěbra
omluven: Patrik Wanke
hosté: Ing. Alfons Pospiech, Bc. Libor Pospiech
Komise projednala a schválila/doporučila:
1. Stanovy Komise pro ŽP
• oficiální pracovní náplň komise, která bude zveřejněna na internetových stránkách obce
a ve vývěsce obecního úřadu
2. Vytvoření webové stránky pro Komisi pro ŽP
• místo na internetových stránkách obce, kde budou zveřejněny důležité informace, zápisy
se schůzí, stanovy komise, pozvánky na akce aj.
3. Doplnění záložky Komise pro ŽP v sekci Zastupitelstvo na úvodních internet. stránkách obce
4. Zřízení prostoru pro komisi pro ŽP na nástěnkách u supermarketu Hahn
• zde budou zveřejňovány důležité informace, zápisy se schůzí, stanovy komise, pozvánky
na akce, kontakty na komisi aj.
5. Žádost komise o zřízení (nákup) velkoformátové mapy Velkých Hoštic
• mapa bude používána pro rychlé zorientování se v obci při řešení návrhů a problémů
z oblasti ŽP, pro vytyčení a monitoring zanedbaných míst v obci pro eventuální novou
výsadbu zeleně a také pro vytyčení lokalit s návrhy realizací
6. Hlášení obecního úřadu ohledně parkování na ulicích v době sněhové pokrývky
• jako reakce na neschopnost projetí ulic traktorem s pluhem v případě stání aut na ulicích,
při nerespektování této skutečnosti nebudou z bezpečnostních důvodů ulice odklizeny
7. Kontrola a vytyčení problematických stromů určených ke kácení v místě realizace Lesoparku
s lanovou dráhou (leden 2019)
8. Realizace veřejné přednášky na téma „Co nám zpívá pod okny? aneb (za)chraňme naši krajinu“
(pořadatel za komisi: Denis Urbanský, začátek února 2019)
9. Doporučení odemknout vstupní bránu na území bývalé obecní skládky
10. Termín příští schůze: leden 2019
Komise projednala a schválila/doporučila jako návrh pro budoucí realizaci:
1. Monitoring holých a zanedbaných míst v obci pro eventuální novou výsadbu zeleně a úpravu
prostředí (zanést do mapového prostředí, možná spolupráce s občany prostřednictvím
dotazníku).
2. Zvýšení počtu odpadkových košů v obci
3. Záměr výroby a vyvěšení ptačích budek v zámeckém parku a blízkém lesoparku
4. Záměr vybagrování naplavených sedimentů v korytu Mlýnské strouhy v úseku od dřevěného
mostku po zákrutu strouhy mimo zámecký park
5. Pokračování prací v rámci revitalizace bývalé obecní skládky a jejich dokončení v roce 2019
zpracoval: Denis Urbanský
denis.urbansky@seznam.cz

