
Zápis 
z 12. jednání Komise životního prostředí konaného dne 3.3.2020 v Panoramě

Přítomni:  Jan Zaoral, Helena Rusková, Helena Kudelová
Petr Gut – omluven

Host: Ing.Pešatová, místostarostka

Úvodem předsedkyně komise přivítala paní Ing.Pešatovou a poděkovala za přijetí 
pozvání a její účast na zasedání komise.

Hlavním bodem bylo projednání možnosti nové výsadby stromů ve městě při využití 
státní dotace z průběžné výzvy Min.ŽP – Výzvy č.9/2019. Jedná se relativně 
jednoduchou žádost s možností 100% dotace při dodržení stanovených pravidel. 
Jde zejména o výsadbu vhodných druhů listnatých stromů na vhodných stanovištích.
Podmínkou je zpracování odborného posudku k návrhu výsadby na stanovišti a 
zajištění odborného dozoru při výsadbě.
Členové komise se shodli, že je nutno před podáním žádosti vytypovat vhodná 
stanoviště k výsadbě a přizvat k posouzení kvalitní příp. osvědčené odborníky v 
oboru.
S ohledem na očekávané kácení zeleně v lesoparku byla předsedkyní komise 
navržena tato lokalita pro výsadbu za účelem doplnění stromové výsadby v této 
lokalitě a také jako odborníka přizvat původní autorku projektu lesoparku s cílem 
zachovat resp. obnovit původní projektovanou ideu projektu.
Z dalších možných stanovišť byla navržena lokalita podél řeky Opavy od rybářské 
chaty k rybníkům.

Na předchozích jednáních členové komise diskutovali o možnosti resp.vhodnosti 
komunitní výsadby těchto stromů, zejména zapojení vrbenských žáků. Ti by se touto 
formou mohli společně doslova „zasadit“ o vznik života „svého“ stromu, který by jim
v budoucnu připomněl společnou aktivitu . Po dobu po zasazení může péče o tento 
strom posílit spoluzodpovědnost za výsadbu.
Aby výsadba stromu zůstala výjimečnou událostí pro sázející, a také proto, že najít 
vhodné stanoviště s garantovanou budoucností pro dlouhověký nebo alespoň 
středněvěký strom není jednoduché, doporučovali členové komise do projektu 
zahrnout menší počet stromů např. do 20 ks.
Paní místostarostka přislíbila se tomuto návrhu věnovat.

V další diskusi paní místostarostka vzala na vědomí příp. odpověděla na dotazy členů
komise např. problematika domovníků a úklidu v domech města, informační hodnotu 
webových stránek TS Vrbna p.P., aj.

Zapsala: H.Kudelová


