ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBCE RAKVICE
ze dne 22.1.2020

Přítomní členové: V. Horáček, M. Klímová, T. Nečas, M. Peš;
Omluveni: J. Průdek;
Hosté: R. Průdek – starosta, R. Švarc – předseda MS Rakvice, V. Grégr – hospodář MS
Rakvice, Ing. M. Míka;
Zahájení:
Předseda výboru T. Nečas informoval členy výboru a přítomné hosty o důvodech svolání
výboru a zahájil jednání.
Průběh jednání:
Starosta obce R. Průdek byl požádán o informace k řešeným a rozpracovaným akcím.
1. Starosta požádal výbor o návrh polních cest k opravám a zpevnění s tím, že je možné
opravit úsek 1,5-2 km dlouhý.
a. výbor a hosté se shodli na potřebě zaměřit a opravit část polní cesty okolo aleje
„od Limaca ke Kačenárně“ – z panelů;
b. zaměřit a zpevnit cestu „z Nádražní do Kúsků“ okolo domu p. J. Uhra směrem
do ulice Václavská pomocí betonového a asfaltového recyklátu (doporučeno
koupit);
c. přítomní dále navrhli vyměřit a zpevnit – terénně upravit cestu přes Kúsky
směrem k pozemku p. Oslzlého, terénní zlom srovnat a nejlépe zpevnit
s využitím betonových pražců – starosta prověří možnosti;
d. obecní recyklát bude použit na polní cesty od konce asfaltky v Půlhonech po
cestu do Kopců směrem k Dominantu a na zokruhování polní cesty z Kreftů až
po novou alej.
2. Starosta informoval přítomné o aktuální situaci s revitalizací nádrže Šutrák.
a. ze situace vyplynulo, že MZe trvá na celkovém odbahnění;
b. dále může být problém komerční využívání (aktuálně není, rybáři platí pouze
nájem v ceně údržby nádrže);
c. MŽP se nelíbí rozdělení na dva typy vod (oddělené hrázkou);
Celou záležitost bude starosta řešit s dotační agenturou, bude hledat kompromisy tak,
aby se revitalizace Šutráku mohla realizovat v co nejbližším termínu. Starosta dostal
plnou moc k jednání i s možností vypuštění verze projektu s dvěma oddělenými vodami.
3. Další informace starosty:
a. informoval, že je domluven se zemědělcem V. Horáčkem o mulčování pozemků
okolo výsadeb, aby se dále nešířil plevel a současně o řezu náletů v okolí polních
cest.
b. informoval o prořezu topolů a vrb v lokalitě Hrubá louka, v současné době má
firma přestávku, přes víkend bude možný odvoz nařezaného dřeva.
c. KHeko firma, která realizovala výsadbu zeleně, dodatečně instalovala lepší
ochranky k vysazeným stromům.
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d. zeleň ve dvoře sokolovny je v plánu zkontrolovat a ošetřit ve spolupráci
s Ing. Zapadlem.
e. Trkmanské louky, aktivita MŽP stále pokračuje, zúčastnění včetně obce se
postupně odvolávají, ale MŽP trvá na realizaci.
Předseda výboru T. Nečas otevřel diskuzi k problematice životního prostředí a otevřel
následující body:
1. Štorchova příkopa se jeví jako dlouhodobý rakvický problém. Je nezbytné, aby obec
zahájila jednání společně s VAK a Povodím Moravy o vyčištění stoky tak, aby se
neopakovala loňská situace, kdy z čističky přetekla znečištěná voda do Šutráku.
Starosta oznámil, že společně s VAK podají na Povodí Moravy žádost co nejdříve.
2. Obecní pozemek (p.č. 5675) u parkoviště u Šutráku je nezbytné zabezpečit, aby se
na této části pozemku v návaznosti na stromořadí mohla vyset louka (luční směs)
vhodná pro hmyz a nedošlo k jejímu zorání. Výbor navrhl, aby se zasetí trávníku ujmul
V. Horáček,
bude-li
to
mechanizačně
možné,
obec
dodá
osivo
např. TRAVOBYLINNÁ
LOUKA
KLASICKÁ
firmy
AGROSTIS
(http://www.agrostis.cz). Plocha pozemku pro zatravnění je 1650 m2, doporučený
výsevek: 5-8 g/m2, je tedy potřeba koupit cca 11 kg osiva (zprůměrováno
a zaokrouhleno) Předpokládaný náklad do 12 000,- Kč.
3. Dále byl starosta informován o nezbytné potřebě vyčistit bezprostřední okolí stromů (v
průměru 2 m) od náletů v aleji Hladová cesta a ke Kačenárně (lípy). Jde o to, aby se
stromům poskytl dostatečný existenční prostor, nálety nekonkurovaly stromům
a oddělilo se keřové patro od stromového patra. V současné době se jedná o souvislý
nálet, a ne o ušlechtilou alej.
a. bylo dohodnuto, že bezprostředně po ukončení prací na prořezu stromů okolo
cesty u Hrubé louky, provedou technické služby vyčištění obou alejí, stejně jako
odstranění dnes už zbytečných chrániček okolo stromů, do kterých kmeny již
zarůstají.
b. odborný řez, vytažení kmínku výše a ošetření řezu by provedl službou
Ing. M. Míka, který by současně provedl vytažení kmínku u dubů od čapího
hnízda.
4. Předseda výboru seznámil přítomné s návrhem sepsat „Plán péče o veřejnou zeleň
v obci“, který by sloužil jako jednoduchý návod, co je kdy potřeba provádět a současně
naplánoval postupnou revitalizaci zeleně v katastru Rakvic (každoroční aktualizace).
Jednoduchý návrh byl před výborem zaslán emailem členům a dále bude dopracován.
Tento plán péče by mohl být součástí každoročního schvalování obecního rozpočtu na
příslušný rok.
Dále se zapojil předseda mysliveckého sdružení R. Švarc, který se starosty zeptal na některé
aktuální akce:
1. zda obec využije náhradní výsadby za zábor a kácení při oplocování dálnice.
Starosta se bude o tuto záležitost dále zajímat.
2. jaký je stav mokřadu plánovaného Pozemkovým úřadem na Macharově trávníku.
Starosta odpověděl, že v současné době Pozemkový úřad nekoná a pro tuto
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3.
4.

5.

6.

záležitost již udělal maximum, nicméně přítomní se shodli na tom, že by starosta
měl na PÚ více tlačit.
informoval starostu o kopání a odpouštění vody v lokalitě Trkmanec rybníčky, což
je v rozporu s plánem péče a požádal starostu o prošetření této záležitosti.
vznesl dotaz na situaci ochranného pásma v souvislosti s připravovaným projektem
realizace tří větrolamů v Hernivě. Starosta co nejdříve prověří aktuální stav. Projekt
byl zastaven na popud státního orgánu s tím, že lokalitou vede ochranné pásmo pro
připravovanou rychlotrať. Je odůvodněné se domnívat, že změnou plánu již tento
důvod pro ochranné pásmo úplně pominul. Případně pokud ochranné pásmo stále
existuje, měl by obci dotčený orgán jasně určit jeho hranici, abychom byli schopni
aspoň částečně projekty realizovat.
dále vznesl dotaz, v jakém stavu je návrh na přesunutí dráhy pro koně, která vedla
podél výsadby zeleně, jež byla realizována v lokalitě pod Krefty. Kompromisní
návrh je její přesunutí vedle nově vysazené řady stromů kolem asfaltové cesty
směrem od "bažantnice" dále do Hernivy. Zde je pruh, který nebyl vysazen a obec
řeší jeho možné využití.
dosadba keřů a výsevy trávníků v rámci nově osazených výsadeb. Bylo dohodnuto,
že obec zaplatí keře, které myslivci vysadí. Hospodář MS Rakvice V. Grégr dodá
rozměry ploch potřebné pro výpočet potřeby osiva pro vysetí květnatých luk. Obec
osivo zaplatí.

Všeobecná diskuze:
• V. Horáček navrhl, aby se srovnaly v cestě k syndikátu (Kopce k Bažantnici a k Půl honům)
po celé délce nově vysazené aleje naorané krajnice na této asfaltové komunikaci (seškráblo
se to), aby mohla odtékat voda a aby se u syndikátu vyčistil příkop. T. Nečas poznamenal,
že by si měl zemědělec Tomáš Horáček uklidit betonovou nádrž, kterou tam má a jež
dlouhodobě hyzdí životní prostředí. Starosta zajistí.
• T. Nečas navrhl, aby se opět otevřela obecně závazná vyhláška OZV č. 3/2012 k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veř. prostranství, k ochraně veř. zeleně, ochrany nočního
klidu a regulace hlučných činností, stanovení pravidel pro užívání plakát. ploch a pravidel
pro pohyb psů na veř. prostranství. a to z důvodu neustálého volného pohybu psů
a znečišťování ulic a předzahrádek výkaly psů, po který se jejich majitelé stále nenaučili
uklízet. Výbor souhlasil, předseda dodá do dalšího výboru doplněnou vyhlášku a zpracuje
dvou stranový list jako návod pro majitele psů, aby se naučili, že po svých zvířecích
mazlíčcích mají exkrementy uklízet.
• M. Peš se zeptal, jaká je situace s již několikrát navrhovaným hydrogeologickým
průzkumem v lokalitě Půlhony (pod Dominantem nová výsadba „ve špici“). T. Nečas
informoval, že tato věc je v řešení a je součástí zápisu z 2019/07/Z z 20. 12. 2019, kde
starosta přislíbil zajištění.
• V. Grégr upozornil na další černé skládky v katastru a předal starostovi mapové podklady,
kde je potřebné konat.
• Na upozornění M. Průdka požádal T. Nečas starostu, aby požádal Ing. Zapadla o ořez lípy
ve dvoře Sokolovny, respektive o odstranění jmelí tak, aby strom neodumřel.
• M. Míka navrhl, zdali by nebylo lepší vysadit po skácených břízách na náměstí jiné dřeviny
než zamýšlený břestovec a to konkrétně: Acer campestre cv. Elegant, nebo cv. Red Shine,
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Gleditsia triacanthos cv. Skyline nebo Sunburst, Prunus avium cv. Plena (jako je
v Podivíně).
V rámci diskuse, která probíhala k alejím v obci, si zde jako předseda navíc dovolím umístit
link k inspiraci a pochopení co je to alej… https://magazin.aktualne.cz/foto-nejkrasnejsi-aleje-vcesku/r~i:gallery:31751/r~i:photo:576817/

Nové navrhované druhy ke kostelu:

Acer campestre cv. Elegant a cv. Red Shine
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Gleditsia triacanthos cv. Skyline nebo Sunburst

Prunus avium cv. Plena

Současný návrh: Celtis occidentalis

Zapsal Tomáš Nečas
Kontrolovala Miroslava Klímová
V Rakvicích 25. 1. 2020
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