Zápis
ze 4. jednání Komise životního prostředí konané dne 7.5.2019
v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod Pradědem
Přítomni: Jan Zaoral, Helena Rusková, Petr Gut, Helena Kudelová
Úvodem předsedkyně komise informovala členy o bezprostřední
telefonické omluvě paní Hochmanové před jednáním z důvodu péče o dítě.
Bod z dnešního programu komise k problematice, kácení, sázení a údržba
veřejné zeleně bude přesunut na příští jednání.
Předsedkyně komise informovala o kompetencích na tomto úseku zejména
rozdělení úkonů státní správy podle zákona a na úkoly samosprávy
spočívající v odpovědnosti obce za péči o zeleň z pozice vlastníka
pozemků a vegetace na nich.
Komise se shodla na tom, aby předsedkyně komise pozvala na příští
komisi také kompetentní osobu za výkon samosprávy na tomto úseku kvůli
poskytnutí informací o krocích města k zajištění náhradní výsadby za
likvidovanou zeleň.
V diskusi se členové ještě vrátili k tématu nakládání s odpady a sdělili
vlastní poznatky k velkoobjemovému odpadu, bioodpadu aj.
K problematice veřejné zeleně:
Členové komise se shodli na potřebě určité změny v režimu sečení ve
městě ve smyslu snížení počtu sečení během roku.
Důvody, které komisi vedou k tomuto závěru:
Časté sečení způsobuje: vysoušení půdy, vyčerpávání živin, zhoršení
vsaku dešťové vody, zrychlení výparu po dešti, vymizení hmyzu, motýlů,
podmínek pro přirozenou potravu ptákům. V neposlední řadě jsou
důsledkem vyšší náklady na údržbu zeleně.
Otázkou je zda sečením trávníků dosahujeme estetiky prostředí nebo
pseudoestetičnosti.
Výhody méně častého sečení: udržení vody v půdě, pomalejší
vypařování, přirozený filtr pro polétavý prach, možnost zachování lučních
květin, poskytnutí přirozeného prostředí pro hmyz a drobné živočichy. Při
letních parnech lze v prostředí přirozených trávníků zaznamenat nižší
teploty na rozdíl na krátce sečených trávnících.

Komise proto doporučuje radě města zvážit méně časté sečení trávníků
ve Vrbně pod Pradědem. K argumentu alergií je možno postupovat např.:
sečením před květením rizikových rostlin, jde zejména o plevele. Samotné
sečení provádět nikoliv těsně u země, nastavovat lištu např.na 15 cm.
Alternativou může být ponechání vymezených ploch (např.obdélníky?) ve
větších plochách zeleně k rozvinutí vegetace přirozeným způsobem včetně
kvetení a vysemenění. Pásy kolem okrajů chodníků přitom posekat, aby
zeleň nepřečnívala do komunikací.
Sečení je možné při výše uvedeném vnímání kladů a záporů provádět 2
ročně např.v červnu a v září, při větším nárůstu travní hmoty případně 3x
ročně.
Zapsala: Helena Kudelová

