1
Zápis č. 6
Komise životního prostředí ze dne 19. 9. 2019
Přítomni: Pavel Malicher, Zdeněk Pustějovský
Program: Dle plánu činnosti a pověření Rady obce
1. Projednání žádosti výboru společenství bytových jednotek lokality Na vyhlídce

Šetřením bylo zjištěno:
Ad 1) V rámci žádosti výboru vlastníků bytových jednotek lokality Na vyhlídce, předané dne
16. 9. 2019 na řešení aktuálních problémů v okolí bytového domu č. 512, 513, 514, a
ostatních návrhů, které by obec měla posoudit a rozhodnout, bylo provedeno komisí:
 Prohlídka travnatých ploch a stavu zeleně v rámci současné prováděné
revitalizaci zeleně v rámci pochůzkové vizuální kontroly
 Fotodokumentace zjištění a návrh na opatření
 K bodu č 1) řešení parkování vozidel, které jsou periodicky znečišťovány trusem
údajně přemnoženým ptactvem, se dají použít různé plašiče, jako ultrazvukové,
elektronické, akustické a jiné, nebo posoudit možnost účinnosti maket dravců. Dle
zákona na ochranu ptactva 114/1992 sb. a 18/2010 sb. je používání plašiče sporné při
hnízdění ptactva. Dále je možné, že by ultrazvukové a elektronické vlny mohly rušit
radiové signály pro mobilní telefony a příjem televizních signálů v dané nejbližší
lokalitě.
Rovněž dočasné umístění dravce není vůbec vhodné, nevyřešilo by to daný trvalý
problém.
Jedním z možných účinných řešení je odstranění 4 smrků č. 93,94,97,99, z nichž jsou
dva z hlediska rozměrů, které nepodléhají povolení ke skácení a v rámci probíhající
revitalizace vysazení vhodných vzrostlých keřů, nebo stromů s posunem vzdálenosti
od prahu parkoviště dále.
Montáž přístřešku nedoporučujeme jak z důvodu nevhodnosti, dále parkování
soukromých vozidel nemůže obec řešit takovým způsobem, je to věc každého
vlastníka vozidla.
 K bodu2) k upozornění na usychající smrky, z důvodů přirozeného uhynutí
z nedostatku vody, nebo z důvodu napadení škůdci, tyto stromy jsou zmonitorovány a
budou postupně odstraněny a nahrazeny jinými dřevinami v rámci probíhající
revitalizace zeleně v dané lokalitě.
Nedoporučujeme instalaci feromonových lapačů škůdců, z důvodu že zeleň Na
vyhlídce je součástí zeleně okolí a lokality města Nového Jičína a blízkých lesů,
umístění feromonů, by se mohlo tímto stáhnout další těžko zjistitelné množství
škůdců.
 K bodu3) K zavedení rezidentního parkování pro majitele bytu v lokalitě zatím jenom
Na vyhlídce, na České, dále u bytových domů na ul. Surovovova a Družstevní,
bychom doporučili v nejbližší budoucnosti řešit, částečně by to vyřešilo parkovací
problémy u těchto sídlišť.
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Při prohlídce dané lokality na vyhlídce, bylo zjištěno delší dobu parkování přívěsu
karavanu a malého nákladního přívěsu za automobil, který je uvázán a uzamknut ke
stromu u č.p.514
Byla provedena fotodokumentace karavanu a přívěsu
Návrh na opatření:
 Komise předkládá k projednání Radě obce.

V Šenově u N. J. 23. 9. 2019

Pavel Malicher předseda komise

