Komise životního prostředí 2018-2022
Zápis ze schůzky Komise životního prostředí ze dne 12.6.2019 na OÚ v 17:30
Přítomni: Radek Jalůvka (předseda), Bronislav Novosad, Vladimír Tuček, Alena Rusková, Eva
Rusková (zapisovatelka)
Omluven: Vladimír Sedláček
Zahájení: Jednání komise ŽP zahájil předseda v 17:30 v zámeckém parku.
Program:
1. Kontrola v parku – komise prošla zámecký park, seznámila se s místy pro náhradní
výsadby dřevin, vytipovala dřeviny, které bude na podzim potřeba ošetřit ořezem (stromy u
kuželny, jasan u zdi s VFU, habr u chodníčku k hřišti), případně některé nechat pokácet.
Zkulturnit roh u zámecké zdi v severní části. V západní části parku konstatovala, že
posekanou plochu je potřeba pohrabat, aby mohla dorůstat tráva. Park potřebuje
soustavnou intenzivní péči.
2. Kontrola náhradní výsadby – komise zkontrolovala provedenou náhradní výsadbu ve
VKP (ulička G. Boot). Levá strana s vysazenými muchovníky (všechny sazenice rostou)
potřebuje údržbu – vysoká tráva, výmladky pokácených stromů a křoviny. Posekání bude
provedeno pracovníky obce. Další údržba proběhne dle možností. Je potřeba lépe odstranit
zbylé pařezy. Muchovníky by potřebovaly občasnou zálivku, což od tamních obyvatel
zřejmě nelze očekávat. Na podzim by měla být dokončena druhá část náhradní výsadby
(malokorunné javory).
V návaznosti na kontrolu výsadby ve VKP se komise zajímala o „lesík“ po levé straně
komunikace u povodňových domků, kde si často hrají děti (jezdí na kolech, je zde již
vyježděná jakási dráha). Jedná se o pozemek VFU, navíc jde o VKP č. 3535 Remízková mez
za Graclíkem.
Komise zkonstatovala, že stav veřejných ploch v obci odpovídá velké vytíženosti obecních
zaměstnanců. V omezeném počtu pracovníků je obtížné zabezpečit odpovídající údržbu veřejných
ploch, zvláště v kombinaci s nepříznivým počasím na počátku května. Postupně se vše dodělává.
Členové komise se pozastavili nad provedenou úpravou ploch u přechodu pro chodce v centru obce.
Zasypání štěrkem s výsadbou trvalek nehodnotili kladně (provedl p. Kubálek). Vhodnější by bylo
osázení ploch pokryvnými rostlinami v kombinaci s cibulovinami.
Na jaře příštího roku bude potřeba provést ořez javorů před bytovkami 292 – 298. Větve zasahují do
průchozího profilu chodníku a do elektrického vedení.
Schůzku Komise ŽP v terénu předseda ukončil cca v 18:45.

Zapsala: Eva Rusková,14.6.2019

