Zápis z 2. schůze Komise pro ŽP obce Velké Hoštice

28. 1. 2019 17:00

přítomen: David Pluschke, Denis Urbanský, Vladimír Kováč, Jiří Štěbra, Patrik Wanke
Komise projednala a schválila/doporučila:
1. Doplnění odpadkových košů v obci (4 ks)
• Umístění: 1 ks u svahu v Pekliskách, 3 ks v zámeckém parku (u laviček na cestě podél
lipové aleje, na konci této cesty u rybníčku v zadní části parku a obnovení poškozeného
koše u laviček při vstupu do Lesoparku).
2. Nákup a vyvěšení 20–25 ks ptačích budek
• Do konce března proběhne vytyčení stromů vhodných pro umístění ptačích budek
v zámeckém parku a jeho okolí + v parčíku podél hlavní cesty směrem na Opavu. Dodání
zajistí firma Dřevostyl v měsíci dubnu, vyvěšení budek proběhne v témže měsíci.
Předpokládané náklady: 20 000,- Kč.
3. Nákup 2 ks ptačích krmítek
• Krmítka budou umístěna v zámeckém parku (místo bude upřesněno). Sloužit budou pro
širokou veřejnost a žáky MŠ a ZŠ k přikrmování ptáků a jejích poznávání na krmítku.
Dodání zajistí firma Dřevostyl. Předpokládané náklady: 2 000,- Kč. Realizace v září tohoto
roku.
4. Obecní poplatek za kočku
• Komise ŽP projednala možnost zřízení obecního poplatku za kočku, za účelem regulace
jejich počtu. Odůvodnění: v obci se vyskytuje velký počet koček, které se významně
podílejí na zabíjení ptáků a znečišťování zahrad a veřejných prostor exkrementy. Komise
hodnotí dopad koček a psů na ŽP jako rovnocenný, ne-li horší, z důvodu jejich
samovolného pohybu v přírodě.
5. Doplnění (obměnění) ochranných prvků na oknech ZŠ a MŠ
• Obměna ochranných prvků na sklech, sloužících jako ochrana proti kolizím s ptáky. Jedna
silueta dravce na skleněné ploše je překonaný, nefunkční způsob zabezpečení, proto
Komise navrhuje použití UV reflexních průhledných koleček ke snížení počtu usmrcení
ptáků a lepší bezpečnosti. Pořizovací cena 99,-Kč/40 ks samolepek. Předpokládá se
vylepení cca 2400 ochranných prvků (15 ks na jedno okno) s pořizovací cenou 9240,- Kč.
6. Projednání dokončovacích prací na „bývalé skládce“ Pekliska
• Komise navrhuje svolat schůzku s vedením obce za účelem projednání dokončovacích
a revitalizačních prací na území bývalé skládky Pekliska.
7. Podnět k prošetření skládkování na polích za zahradami Pekliska-výhon
• Komise prověří možné skládkování na tomto území a vydá stanovisko.
8. Realizace veřejné přednášky na téma „Kdo to zpívá za okny? aneb (za)chraňme naši krajinu“
(pořadatel za komisi: Denis Urbanský, 15. února 2019 od 18 h na zámku ve Velkých Hošticích).
9. Lesopark v zámeckém parku
• Komise doporučuje intenzivní výsadbu dřevin, likvidaci porostů invazní křídlatky
a ošetření stromů napadených jmelím v budoucím zámeckém Lesoparku.

Odůvodnění: Lesopark je ve velmi špatném stavu. Mnoho stromů (zejména u hřiště) je
napadeno jmelím a další jsou kvůli bezpečnosti určeny ke kácení, proto Komise navrhuje
intenzivní dosadbu zeleně (v koncepci zámeckého parku) a celkovou úpravu území.
10. Biopásy podporující biodiverzitu v zemědělské krajině
• Komise podporuje realizaci krajinných prvků – biopásů na polích. Jedná se o vytvoření
neobdělávaných krmných nebo nektarodárných pásů, které významně napomáhají
zadržovat vodu v krajině a podporují biodiverzitu. Komise se bude snažit vyjednávat tuto
možnost s Hoštickou a.s. a vlastníky zemědělské půdy. Bližší informace budou vyvěšeny
na webových stránkách obce v sekci Komise pro ŽP. Možná dotace EU.
11. Likvidace porostů křídlatky v obci
• Komise doporučuje pokračovat v likvidaci porostů invazní křídlatky v obci (zámecký park,
Mlýnská strouha, Opavice za hřištěm, loňský výskyt v Pekliskách apod.)
12. Termín příští schůze: březen 2019
Komise projednala a neschválila/nedoporučila:
1. Vytvoření dotazníku pro občany, za účelem zhodnocení kvality ŽP v naší obci
• Odůvodnění: podobný dotazník proběhl již v rámci strategického plánu rozvoje obce.
Komise shledala, že v současné době tvorba dotazníku není potřeba a odkazuje občany
s jakýmikoli návrhy, nápady nebo připomínkami na Komisi ŽP (komise.zp@seznam.cz).
2. Vybudování lanové dráhy v Lesoparku v zámeckém parku
• Komise nedoporučuje realizaci lanové dráhy v zámeckém Lesoparku. Odůvodnění:
stromy v místě vybudování lanové dráhy nejsou v dobrém stavu, jsou významně
napadeny jmelím a často zde dochází k lámání a pádu větví (jak Komisi sdělili hasiči, kteří
žádali skácení stromů kolem hřiště z důvodu bezpečnosti).
3. Skácení dvou olší v zámeckém parku
• Komise zamítla návrh místního občana ohledně skácení dvou olší za mostkem
v zámeckém parku. Navrhuje ořez jejich poškozené horní části a prozatímní ponechání.
zpracoval: Denis Urbanský
denis.urbansky@seznam.cz

