Zápis ze 6. schůze Komise pro ŽP obce Velké Hoštice

24. 9. 2020 17:00

přítomen: David Pluschke, Bc. Denis Urbanský, Jiří Štěbra, Patrik Wanke
hosté: Ing. Alfons Pospiech
Komise projednala a schválila/doporučila:
1. Ořez jmelí na obecních pozemcích
- tj. v prostorech kolem hoštického zámku, na parkovišti u prodejny Hruška, v těsné
blízkosti kontejnerů na ulici Nová
- komise doporučuje také kontrolu kmenů lipek v aleji pod zámkem, kde došlo k nalezení
nových ložisek jmelí na kmenech mladých stromů (plánované ošetření postřikem,
viz fotografie na konci zápisu)
2. Ořez jmelí v aleji na pozemcích par. č. 701, 703/1 a 706 (v sousedství pozemku par.
č. 713/1) a státních pozemcích par. č. 703/2, 705 a 712 (vodní koryto a ostatní plocha)
- komise doporučuje ořez jmelí v aleji topolů na výše uvedených pozemcích, které však
nejsou ve vlastnictví obce, ale místních občanů a státu (viz fotografie na konci zápisu)
- zdejší alej je v havarijním stavu, je intenzivně napadena jmelím a mohla by sloužit jako
nové ohnisko jmelí v sousedství již ošetřeného zámeckého parku
- komise vyzývá vlastníky těchto pozemků k ošetření stromů od jmelí, v případě jejich
odmítnutí a nepovolení vstupu není obec schopna pomoci stromy ošetřit
- u státních pozemků obec kontaktuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3. Ošetření pařezů a nová výsadba v zámeckém parku firmou Velké stromy
- k záměru ošetření pařezů frézováním a nové výsadby poslaly cenové nabídky 3 firmy,
z nichž byla vybrána firma Velké stromy, Mgr. Jiří Konečný s.r.o.
- ošetřeno bude 13 pařezů frézováním s následnou výsadbou 31 ks lípy velkolisté
za celkovou částku 136 113,- Kč
- termín provedení prací je ještě v letošním roce
4. II. etapa revitalizace zámeckého parku firmou Arboristoteles
- komise doporučuje provést II. etapu s termínem dokončení ještě v letošním roce
5. Pokračování nové výsadby na obecních pozemcích (II. etapa)
- po výsadbě 41 ks dřevin v jarních měsících bude následovat další výsadba na lokalitách
Akátová (dětské hřiště a petang – duby, kulovité javory a jeřáby), nádraží (travnatá plocha
– kulovité javory), zámecké jezírko (vrba) a Pěchotní srub Křižovatka (mix dřevin)
- v návrhu je také výsadba pásu keřů v zámeckém lesoparku, který by měl sloužit k oddělení
dřevěných konstrukcí a hřiště od zbytku zámeckého parku a lesoparku, a tím odhlučnit
a opticky oddělit tyto prostory
- z jara příštího roku je v plánu realizace ořezu keřů kolem plotu u hřiště A
6. Nový nátěr mostků v zámeckém parku
- komise doporučuje provést renovační nátěr zámeckých mostků (přes Mlýnskou strouhu
a u Černého lesíka) včetně jejich spodní konstrukce, který nebyl v loňském roce dokončen

7. Oprava propadlé části zámkové dlažby na ulici Nádražní (a dalších místech po monitoringu
místních komunikací před zimními měsíci)
8. Spálení rostlinného materiálu po podzimní údržbě zámeckého parku a obce
- pálení bude provedeno na poli, a to v bezpečné vzdálenosti od zástavby
- přesné datum a čas pálení bude ohlášeno na obecním úřadě a hasičskému záchrannému
sboru
- součástí pálení bude i likvidace bioodpadu nacházející se za hřištěm v zámeckém parku
9. Odbagrování a čištění mlýnské strouhy
- komise podporuje záměr vybagrování naplavených sedimentů v korytu Mlýnské strouhy
v úseku od dřevěného mostku po zákrutu strouhy mimo zámecký park
- po loňském suchém roce došlo k mohutnému zarostení břehů a jejich posunu,
což způsobilo značné omezení průtoku vody
- obec bude jednat o možné realizaci s Povodím Odry, státní podnik
10. Šlamovníky – prameny – jako Významný krajinný prvek (VPK)
- komise bude usilovat o zařazení lokality Šlamovníky – prameny – do seznamu
Významných krajinných prvků ČR, který je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění
- významný krajinný prvek je definován jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability“
a je před dalším poškozováním, ničením a nedovoleným zásahem chráněn zákonem

zpracoval: Bc. Denis Urbanský
denis.urbansky@seznam.cz

