ZPRÁVA O ČINNOSTI
mandatáře v péči o zeleň mimo les v majetku obce Kobylá nad Vidnavkou,
na základě dodatku č. 3 smlouvy
o výkonu funkce odborného správce lesa a činnosti OLH
za období 1-12 roku 2021.
Obec dlouhodobě dbá o zachování a obnovu krajinných prvků. Od roku 2014 probíhá
každoročně obnova zanedbaných ploch zelně v majetku obce. Jedná se zejména o místní polní cesty
nebo plochy v zastavěné části obce. Vždy jsou tyto plochy nejprve zbaveny náletových dřevin, keřů a
buřeně. Následně je naplánována a provedena nová výsadba ovocných, okrasných nebo dřevin místního
původu. Realizace těchto projektů je na základě žádosti o dotace hrazena odborem péče o krajinu
Ministerstva životního prostředí.
V roce 2021 nebyla provedena revitalizace žádných pozemků.
Udržitelnost jednotlivých projektů je stanovena na 5 let. Realizované výsadby jsou proto
pravidelně kontrolovány, v případě potřeby je prováděna jejich zálivka, sekání trávy a pravidelně 1x
ročně výchovný řez. V jednotlivých případech dochází k úhynu výpěstků, o něco častěji pak ke krádeži
stromků. Všechny suché, chybějící, či poškozené stromky nebo jejich ochrany, jsou neprodleně
nahrazovány novými stromky a opravou či nahrazením jejich ochrany.
Na podzim roku 2021 bylo takto nahrazeno 26 ks stromků.
Od roku 2014 již bylo revitalizováno:
- 5 584 m stromových alejí; počet vysázených stromků 876 ks
- 205 m výsadeb keřů; počet vysázených keřů 431 ks
- 2 070 m2 dalších ploch osázených stromky; počet vysázených stromků 48 ks
Projekty revitalizace zeleně jsou k dispozici na obci.
S ohledem na množství provedených výsadeb a nutnosti jejich údržby, je potřeba každoročně
zajistit potřebný počet pracovníků, kteří se budou jejich ošetřování věnovat. Údržba výsadeb probíhá
každoročně průběžně opravou opor a oplocení stromků. Dále byl i v roce 2021 proveden výchovný řez
výsadeb.
Jako člen výboru pro životní prostředí se účastním jeho jednání:
- Posuzování žádostí o kácení dřevin mimo les
- revitalizace zeleně v obci
- vyřizování úkolů dané zastupitelstvem
- posouzení žádostí o pronájem pozemků
Provádím také měření, evidenci a zprostředkovávám prodej dříví těženého mimo les.
Vypracoval: Ing. Miloslav Jehlička
Odborný lesní hospodář a správce lesního majetku obce
Dne: 16.5.2022

