ZÁPIS Z 6. a 7. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ ROSTŘEDÍ
OBCE RAKVICE ZE DNE 7. 2 a 14. 2. 2017
Přítomní členové: Peš, M., Nečas, T., Klímová, M., Horáček, V., Průdek, J.,
Hosté: Průdek, R. – starosta, Švarc, R. – předseda MS Rakvice, z.s. a zástupci projekční
kanceláře Ing. V. Kypet.
Jednání výboru bylo svoláno na žádost pana starosty na den 7. 2. 2017 s cílem upřesnění,
doplnění a kontroly projektové dokumentace k výsadbě veřejné zeleně v extravilánu obce,
zpracované projekční kanceláří na základě návrhu výboru dle zápisu č. 4 a 5 roku 2016.
V rámci diskuse vyvstaly tyto obecné připomínky k projektovým výkresům:
Ing. R. Švarc se v obecné úrovni vyjádřil, že navržené výsadby je třeba doplnit o
dřeviny, neboť takto navržené výsadby nebudou plnit myslivecký účel. Stejně tak je potřeba
přesunout a zvětšit myslivecká políčka. Ing. T. Nečas a starosta R. Průdek upozornili, že údržba
takto koncipovaných výsadeb bude finančně i pracovně náročná a budou se na ní muset podílet
členové mysliveckého sdružení. Starosta upozornil, že jako problematické se jeví výsadby
(projekt) č. 8, 10 a 11. vzhledem k požadavku inventarizace dřevin. Ing. T. Nečas upozornil na
drobné chyby v názvech dřevin v projektové dokumentaci (Sarnus místo Cornus, apod.)
Vzhledem k množství připomínek bylo rozhodnuto v co nejkratším termínu svolat další
schůzku za účasti projektanta Ing. V. Kypeta.
Diskuse k jednotlivým částem projektové dokumentace:
Projekt č. 1: nedostatečné keřové patro – doplnit, není jasné co s původními dřevinami.
Projekt č. 2: není jasné co s původními dřevinami, chybí keřové patro, navržená výsadba neřeší
celý pozemek, z návrhu vyplývá, že nebude dostupný příkop (pro čištění).
Projekt č. 3: doplnit výsadbu nepokrývá celý pozemek, zajistit přístup k výsadbě pro
ošetřování.
Projekt č. 4: doplnit keřové patro.
Projekt č. 5: poměrně velká nevyužitá plocha, doplnit dřeviny, zpřístupnit myslivecké políčko
a zvětšit.
Projekt č. 6: bez připomínek.
Projekt č. 7: je potřebné zohlednit stávající výsadbu, doplnit dřeviny a keřové patro.
Projekt č. 8: navrhuje se vypustit pro časovou tíseň, inventarizace dřevin je v časovém sledu
k termínu podání žádosti o dotaci nezvládnutelná.
Projekt č. 9: doplnit vyšší dřeviny a zejména keře.
Projekt č. 10: „koupaliště Šutrák“ navrhuje se vypustit pro náročnost realizace vzhledem
k zamýšlenému využití, doporučuje se řešit jako samostatný projekt.

Projekt č. 11: „Hladovka“ navrhuje se vypustit pro časovou tíseň, inventarizace dřevin je
v časovém sledu k termínu podání žádosti o dotaci nezvládnutelná.
V rámci následující diskuse byl vznesen dotaz, zdali bude realizován chodník v ulici U hřiště,
dle vyjádření pana starosty v nejbližší době nebude.
M. Peš a V. Horáček vznesli připomínku k zabudování dešťových vpustí, v ulici Krátká, s tím,
že při intenzivních srážkách nemá voda kam odtéct. Starostou bylo přislíbeno řešení.

Dne 14.2.2017 bylo svoláno jednání s účastí projektanta Ing. V. Kypeta.
V průběhu diskuse a jednání byl Ing. V. Kypet seznámen s připomínkami a návrhy
k úpravě projektové dokumentace dle připomínek z jednání výboru 7. 2. 2017. Většina
připomínek byla projektantem akceptována a v rámci plodné diskuse byly vyjasněny veškeré
nesrovnalosti a dotazy. V rámci diskuze a požadavků zástupce MS Rakvice Ing. R. Švarce,
projektant Ing. V. Kypet upozornil, na významnou skutečnost nezbytnosti dodržení 6 m hranice
výsadby stromů od vodních toků.
Na závěr jednání bylo dohodnuto, že projektant zapracuje připomínky a finální
projektovou dokumentaci odešle starostovi ke kontrole. Kontrolu a odsouhlasení finální
projektové dokumentace (návrhu výsadeb) provede na závěr již jen předseda výboru T. Nečas
a starosta R. Průdek.

V Rakvicích 15.2.2016

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

