Zápis ze 4. schůze Komise pro ŽP obce Velké Hoštice

21. 11. 2019 17:00

přítomen: David Pluschke, Bc. Denis Urbanský, Jiří Štěbra, Patrik Wanke, Ervín Směja
Komise projednala a schválila/doporučila:
1. Pořízení ptačího krmítka pro děti do areálu mateřské školy a na území horní části „bývalé
skládky“ Pekliska.
2. Skácení topolů a lípy na obecních pozemcích
• Jedná se o 28 ks topolů ve velmi špatném stavu (15 ks ve východní části areálu Pekliska,
13 ks na březích Mlýnské strouhy za areálem zemědělského družstva směrem na Kravaře)
a 1 ks lípy silně napadené jmelím na hranici obecního pozemku za protipovodňovou hrází
v zámeckém parku).
3. Dokácení koncové časti aleje podél silnice na Chlebičov
4. Náhradní a nová výsadba v aleji podél silnice na Chlebičov
• V návrhu je náhradní výsadba za 11 ks uschlých stromků z předchozí výsadby a nová
výsadba v místě plánovaného dokácení starých stromů ve špatném stavu. Komise
se obrací na Zahrádkářský svaz s žádostí o provedení obou výsadeb. Nákup stromků, kůlů
a připravení děr vrtákem zajistí obec.
5. Nereprezentativní prostory kolem kapličky u vodárny
• Komise navrhuje okamžitou diskuzi s vlastníkem pozemku v těsné blízkosti kapličky,
ve věci neprodleného odklizení stavebních materiálů, hlíny a úpravy zarostlých prostor.
V této souvislosti se obrací o pomoc na zastupitele a starostu obce.
6. Žádost o finanční podporu nových a náhradních výsadeb v obci v rámci výzvy 9/2019 NPZP
• Komise by touto cestou chtěla získat finanční prostředky na nové a náhradní výsadby
v místě holých a neupravených obecních prostor jako jsou: prostory kolem fotbalového
hřiště v dolní části obce, lesopark, prostory na ulici Akátová, břehy Mlýnské strouhy,
Pekliska aj.
7. Žádost o znovuprojednání parkových úprav v areálu „bývalé skládky“ Pekliska
• Žádost o znovuprojednání parkových úprav na popud občana obce, problematické péče
o území a jeho nereprezentativní vzhled.
8. Termín příští schůze: leden 2020
Komise projednala a oznamuje/bere na vědomí:
1. Cenovou nabídku firmy Semenářský závod Lesy ČR na nákup ptačích budek
• Nová cenová nabídka na nákup 25 ks ptačích budek, jejichž rozvěšení by bylo plánováno

na jarní měsíce.
2. Upřesnění zdrojů informací zveřejněných ve článcích z oblasti ŽP v posledních číslech

občasníku (reakce na neodůvodněné komentáře člena zastupitelstva proti členovi komise)
3. Obnovení staré polní cesty Velké Hoštice – Chlebičov

4. Ořez jmelí a další práce na dřevinách v obci firmou Arboristoteles
zpracoval: Bc. Denis Urbanský
denis.urbansky@seznam.cz

