Zápis ze 5. schůze Komise pro ŽP obce Velké Hoštice

11. 3. 2020 17:00

přítomen: David Pluschke, Bc. Denis Urbanský, Jiří Štěbra
hosté: Ing. Alfons Pospiech
Komise projednala a schválila/doporučila:
1. Realizace lučního pásu v části zámeckého parku
- v rámci podpory biodiverzity krajiny se komise rozhodla pro zřízení zkušebního lučního
pásu v místě pravého břehu Mlýnské strouhy poblíž protipovodňové hráze v zámeckém
parku (cca 90 m2)
- pás byl oset speciální luční směsí (50 druhů lučních květin) podporující svými květy
opylovače, plné květnatosti by měl dosáhnout v příštím roce
- v případě jeho úspěšného založení komise navrhne další potenciální lokality pro zřízení
lučních pásů
2. Náhradní výsadba za skácené dřeviny
- komise navrhla v rámci náhradní výsadby za skácené dřeviny v uplynulém roce místa
s touto skladbou dřevin (návrh):
a) lokalita za hřištěm – levý travnatý roh kolem hřiště (kůlovité javory)
b) lokalita u hřiště – travnatá plochá (1 ks platan, 3 ks borovice)
c) ul. Akátová hřiště – travnatá plocha hřiště a úzké pásy kolem cesty (2 ks dub,
kůlovité javory)
d) ul. Akátová petang (2-3 ks jeřabiny)
e) bývalá skládka – horní plocha elipsy (3 ks borovice)
f) park hřiště B – podél břehu potoka (9 ks jeřáb)
g) nádraží podél parkoviště (kůlovité javory)
h) zámecké jezírko – břeh (1ks vrba)
i) vojenské opevnění (směs několika druhů)
3. Úprava zeleně – bývalá skládka (podzim 2020)
- komise navrhuje:
o návoz zeminy na horní plochu elipsy, za účelem nutného vyrovnání povrchu
o shrnutí bočních stěn elipsy, nový návoz hlíny na tuto plochu a následné pokrytí
tkanou textilií k omezení růstu ruderálních rostlin po bočních stranách elipsy
o výsadbu keřů a plazivých dřevin na plochy pokryté fólií
o výsadbu živého plotu z keřů podél celé hrany svahu směřujícímu do pole
k Pekliskám, tímto by byla plocha bývalé skládky ohraničena, tj. nedocházelo
by k šíření porostů ze zarostlého svahu a umísťování opadů obyvateli do svahu
zpracoval: Bc. Denis Urbanský
denis.urbansky@seznam.cz

