ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBCE RAKVICE ZE DNE 7. 2. 2018

Přítomní členové: M. Peš, Mgr. M. Klímová, J. Průdek, Ing. T. Nečas, Ph.D.;
Omluveni: V. Horáček;
Hosté: R. Průdek – starosta, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. – projektant, V. Grégr, Ing. R. Švarc - oba
MS Rakvice;

Jednání výboru bylo svoláno na žádost pana starosty k projednání záměru realizace tří
protierozních větrolamů v lokalitě Hernivy a Půlhony a dále k zadání vypracování projektové
dokumentace k revitalizaci koupaliště Šutrák.

Protierozní větrolamy:
Realizace větrolamů byla navržena po dohodě se zástupci Mysliveckého spolku Rakvice
na pozemcích p. č. 4632, p. č. 4739, p. č. 4706 a p. č. 4707 v majetku obce. Studii k projektové
dokumentaci zpracuje Ing. P. Sedlák, Ph.D. z firmy Paměť krajiny s.r.o. Při zpracování
projektových podkladů bude přihlíženo k dřevinné skladbě typické pro rakvický katastr a
požadavkům výboru pro životní prostředí.
V rámci řešení bude výsadba chráněna dvojí způsobem, keře oplocenkou s průchody
mezi ploty pro zvěř a stromové patro individuálními chráničkami.
Na okrajích větrolamů budou navrženy ovocné dřeviny s výjimkou slivoní.

Koupaliště Šutrák:
Projektant Ing. P. Sedlák, Ph.D. byl za přítomnosti zástupců Moravského rybářského
svazu Rakvice seznámen s vizí a požadavky na zpracování projektu revitalizace nádrže Šutrák
a okolní zeleně. V rámci přípravy projektové dokumentace bude realizována schůzka
projektanta, zástupců MRS Rakvice a výboru pro životní prostředí přímo v areálu koupaliště.

Různé:
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku pro okolní zástavbu a místní kolemjdoucí v ulici
Družstevní bude pokácen smrk před domem číslo popisné 393.
V ulici Zahradní v souladu s plánem na obnovu zeleně (zápis č.4/2016 jednání výboru)
budou odstraněny jasany, které znečišťují okolní uliční prostředí a do městské zeleně se
nehodí. Odstraněná zeleň bude nahrazena vhodnějšími druhy do městské zeleně.

Vzhledem k havarijnímu stavu obou smrků (hrozící vývrat) na Náměstí mezi poštou a
kostelem i vzhledem k jejich nevhodnosti v okolní výsadbě, navrhuje výbor oba stromy
odstranit a nahradit je novými dřevinami.
Výbor se shodl na skutečnosti, že estetický i ekologický význam dřevin je omezen jejich
životností a zdravotním stavem. Vzhledem k bezpečnostním rizikům je vždy nutné vyhodnotit
potenciál dané dřeviny v dané lokalitě, a pakliže to situace vyžaduje, provést opatření, které
eliminují možná rizika i za cenu vykácení a nahrazení dřevin novými stromy. Životnost bylin i
dřevin mají své hranice stejně jako životy lidí či domácích mazlíčků…
Vzhledem k plánovaným 100. oslavám výročí vzniku samostatného Československa,
navrhl starosta vysadit pamětní lípu. Jako místo vhodné pro výsadbu pamětního stromu se jeví
právě místo po odstraněných smrcích hrozících vyvrácením. Uvolněný prostor mezi kostelem
a poštou v blízkosti obecního úřadu je více než důstojné místo pro výsadbu pamětního stromu
k tomuto jubileu.
P. V. Grégr upozornil na opětovný vznik černých skládek v lokalitách Džbery, Šedličkův
most a remíz u Trkmance apod. Na návrh předsedy výboru budou v průběhu února ve všech
rizikových lokalitách rozmístěny fotopasti. Přistižení černo-skládkaři budou pokutováni
částkou 5000 Kč.
Dále p. V. Grégr upozornil na nebezpečné a nekontrolované pobíhaní psů v katastru
obce na polních honebních pozemcích, které ruší a stresují volně žijící zvěř. Je nezbytné si
uvědomit, že březí zaječice nebo srna může na následky stresu vyvolaného kontaktem se psem
uhynout! Stejně tak hnízdící ptáci po vyrušení psem se již často na hnízdo nevrací.
Výbor důrazně žádá majitele psů, aby své psy ve vzdálenosti 200 m od poslední
výstavby (domu) drželi v souladu s ustanovením Občanského zákoníku a zákona o Myslivosti
na vodítkách. Je potřeba připomenout, že pes štvoucí zvěř může být odstřelen a majiteli hrozí
poměrně vysoká pokuta.
Stejně tak výbor žádá majitele psů, aby po svých psech uklízeli jejich exkrementy
v ulicích Rakvic a využívali tak instalované koše. Je třeba si uvědomit, že obec plná psích
exkrementů (slušně řečeno) není vizitkou čistotnosti jejich obyvatel. Taktéž je potřeba si
uvědomit, že není možné obtěžovat ostatní obyvatele volně pobíhajícími psy, ne každý je na
vašeho psa zvědavý…

V Rakvicích 8. 2. 2018

zapsal
Tomáš Nečas předseda výboru

