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Zápis
Z 14. jednání Komise životního prostředí konaného dne 8.9.2020 V lesoparku

Přítomní: Jan Zaoral, Helena Rusková, Helena Kudelová
_

Nepřítomni: Petr Gut

Členové se po prázdninové přestávce sešli dle dohody v lesoparku. Atmosféra v lesoparku je
příjemná, po dobu přítomnosti členů komise v čase po 16. hodině je vidět, že je využíván včetně
altánku a zařízení pro dětí. Je evidentní, že po posledním kácení prořídlo Silně Stromové patro.
Komise se shodla na tom, aby byl Stav posouzen a navržen cílový vzhled ideově blízký původnímu
záměru. Doplnění stromů je vhodné provést v dohledné době, neboť jejich růst je dlouhodobá
záležitost a po případném dalším kácení, které bude objektivně Zdůvodněno zdravotním stavem, by
na určitou dobu lesopark mohl pozbýt Svého charakteru.

Ing.Kudelová informovala komisi o obsahu žádosti podané na SFŽP k projektu komunitní výsadby
stromů. Podle projektové manažerky paní Návojové a zpracovatelky osazovacích plánů paní
Ing.Klímové bylo rozhodnuto vysadit cca 25 ks stromů. Výsadba bude provedena na plochách mezi
Benzinou a workout hřištěm (jeřáby) a u Albertu, kde paní Klímová zhotoví také studii celého
prostoru, budou vysazeny hlohy dle studii.
Z doporučení od občanů bylpředán projektové manažerce a zpracovatelky“ náš návrh.“- Střelniční ulice, prostorpředpovodňovýmí domky (0kaly) v místě kamene S připomenutím povodňových událostí, po
obou stranách památníku dříve rostly lípy a podle fotografiíje vidět, že to památníku i lokalitě "slušela"
- veřejné prostranství upoustevníka vMnichově, domnívám se, že v bezprostředním okolípoustevníka a vybavenosti by
mohla být výsadba např. buků nebo dubů evokující hluboké, temné lesy, kde sipoustevnypředstavujeme a zbylýprostor
například olemovat podél komunikací dalšími stromy (jeřabíny nebo kaštany). Jistě lépe Zvážíte poměry na stanovištích
k výsadbě, aby stromy měly šanci zdravého růstu a dlouhého věku.

Přijat byl návrh Mnichov, a to l ks jabloně a 2 ks dubu. Záměr 2 lip na ulici Střelniční byl zamítnut
se zdůvodněním ne akceptace listnatých stromů občany.
Původní prioritní návrh komise - výsadba dětmi ze školy v areálu školy, nebyl do projektu zahrnut.
Celkové náklady projektu jsou 283 tis., z toho dotace 250 tis. Náklady na odborný posudek činí 50
tiS.Kč.

Záležitost černých skládek. Prostor skládkováni odpadu za ulicí Na Bělidle byl zdokumentován k
předání radě města. Pouze Rada města je V rámci své kompetence oprávněna postoupit žádost O
řešení orgánu ochrany ZP MěU V Bmntále příp.učinit opatření ve směru k vlastníkům pozemků
(např. k umístění tabulek upozoiňujících na zákaz ukládání odpadu na pozemku majitele nebo
provádění kontroly na místě). Komise tímto navrhuje Radě města, aby opatření přijala.
Skládka byla založena a zřejmě delší dobu používána na rozhraní pozemků p.č. 1482 TTP, vlastník
Státní pozemkový úřad a pozemku p.č. 1479 Omá, vlastní Město Vrbno pod Pradědem. Skladovaný
odpad od kompostovatelné hmoty ze zahrad, ořezy větví po návoz zeminy odjinud, odpady Z chovu
králíků apod. V průběhu léta došlo k nahmutí zeminy ornou půdou Z pozemku města. Těmito kroky
dochází ke zvyšování terénu a zahrnování kmenů stromů na rozhraní nad kořenové náběhy (riziko
předčasného úhynu stromů).S největší pravděpodobností byla skládka vytvořena nájemcem, resp.
nejblížšími nájemci Zahrádek.
Komise navrhuje vlastníkům pozemků Zejména Městu, aby v podobných lokalitách při pravidelné
kontrole pozemků města provedla dohlídky. (Další příklad pro dohlídku: způsoby užívání pozemku
za zahradami za výstavbou domků na ulici Na Bělidle.)
Komise se zabývala také oblastí třídění odpadů. Paní Rusková přinesla pro infonnaci podnětnou
brožum „Kam s odpady V Havířově“. Jeden výtisk předala jako podnět na Technických službách.
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Přítomní členové se také shodli na závěru i podle zkušeností uvedených V médiích (Břeclav,
Chropyně), že Systém třídění MESOH není Zejména pro obce S vyšším podílem bytů V Sídlištích

vhodným způsobem.

Komise navrhuje Radě Města, aby pro další zvyšování rozsahu ňdění odpadů vytvářela
předpoklady Zejména zlepšením informací o třídění, opakováním zásad správného třídění,
vysvětlováním důvodů a následků netřídění např. informačními letáěky přímo do domácností.

Komise navrhuje Radě Města doplnění komise o pana Patrika Locku.

Příloha Z Příručka „Kam S odpady v Havířově?“
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Zapsala: Ing.Helena Kudelová

/Z
Í

x ši či




