Zápis z Veřejné schůze občanů obce Strážkovice
konané dne 08. 02. 2018
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané obce:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Obecní úřad Strážkovice
17.00 hod.
Hana Halamová
Roman Čermák, Hana Halamová, Jan Jaroš, Pavel
Kolář, Petr Šíma
Jan Dvořák, Lukáš Kápar,
Miloš Vydra, zástupce Zeta Nova Strážkovice s.r.o.
viz prezenční listina
Dominik Šíma
Jan Jaroš, Pavel Kolář

Návrh programu:
1. Obtěžující zápach ze zemědělské činnosti
2. Diskuse
Návrh na úpravu navrženého programu:
Nebyl podán žádný návrh na úpravu programu.
Hlasování o programu jako celku:
Pro: p. Čermák, pí Halamová, p. Jaroš p. Kolář, p. Šíma, Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo
Program byl schválen
Návrh na určení ověřovatelů zápisu:
předsedající byli navrženi na ověřovatele zápisu Jan Jaroš a Pavel Kolář
Hlasování o složení ověřovatelů: Pro: p. Čermák, pí Halamová, p. Jaroš p. Kolář, p. Šíma,
Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo
Návrh byl přijat
Návrh na určení zapisovatele zápisu:
předsedající byl navržen na zapisovatele zápisu Dominik Šíma
Hlasování o složení ověřovatelů: Pro: p. Čermák, pí Halamová, p. Jaroš p. Kolář, p. Šíma,
Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo
Návrh byl přijat
Předsedající přivítala přítomné občany, zastupitele obce Strážkovice a zástupce farmy Zeta
Nova Strážkovice s.r.o..

Bod 1. programu: Obtěžující zápach ze zemědělské činnosti
Předsedající přivítala pana Miloše Vydru zástupce firmy Zeta Nova Strážkovice s.r.o.,
kterému předala slovo.
Pan Vydra se ujal slova a vysvětlil přítomným občanům důvod zvýšeného zápachu ze
zemědělské činnosti. Při nepříznivých klimatických podmínkách dochází vlivem větru
k obtěžujícímu zápachu v obci. Důvodem je otevření senážní jámy, odebírání jejího obsahu a
rozvoz po areálu farmy. Dalším důvodem je hnojení pastvin močůvkou. Tyto činnosti
v současné době nelze ovlivnit z důvodu nutnosti zkrmení obsahu senážní jámy, která bude
vyprázdněna do konce března 2018. Do budoucna bude změněna technologie uskladnění

krmení, které nebude obtěžovat silným zápachem. Zápach z hnojení je přirozeným jevem
doprovázející tuto činnost. Jedinými omezujícími podmínkami hnojení jsou v zimním období
zamrzlá půda a souvislá sněhová pokrývka, v letním období pak vysoké teploty vzduchu. Tyto
podmínky nebyly porušeny a zápach se v krátké době vytratil. Hnojení polí a pastvin je
přirozenou zemědělskou činností, kterou lze nahradit pouze použitím chemických hnojiv, toto
je z finančních a ekologických důvodů nemožné.

Bod 2. programu: Diskuze
a) Paní Alena Vacková požaduje okamžitou nápravu vzniklého stavu obtěžujícího
zápachu ze senážní jámy a ubezpečení, že v budoucnu se tato situace nebude
opakovat.
Dle předchozího vysvětlení p. Vydry bude obsah senážní jámy zkrmen do konce března 2018
a v budoucnosti bude změněna technologie uskladnění krmiva. Tímto opatřením by se tato
situace nemněla opakovat.
b) Pan Roman Čermák požaduje okamžité zaorání močůvky, která byla použita na
zemědělské pozemky směrem na Trocnov.
Dle předchozího vysvětlení p. Vydry byla močůvka aplikována na pastviny a na těchto
plochách se nezaorává. V budoucnosti budou hnojeny menší plochy za příznivějších
klimatických podmínek.
c) Paní Jarmila Mrázová si stěžovala na velký výskyt myší ze stohu, který byl v blízkosti
obytných domů při silnici směrem na Lomec.
Dle vysvětlení p. Vydry se nejedná o pozemky pronajaté farmě Zeta Nova Strážkovice ale
pronajaté firmě ZD Borovany, které tyto pozemky obhospodařuje.
d) Paní Renáta Galetová si stěžovala na pasení dobytka v blízkosti obytných domů.
Požaduje posun ohrazení pastviny do větší vzdálenosti od obytných domů.
Pan Vydra přislíbil, že dojde k posunu ohrazení pastvin dle požadavků majitelů sousedních
domů. Některé pozemky nebudou pro pastvu využívány ale pouze koseny.
e) Pan Radek Galeta si stěžoval na zápach z ČOV Strážkovice a biologického rybníka.
Pan Vydra se k tomuto bodu nemohl vyjádřit z důvodu, že ČOV ani biologický rybník
neužívají ani nejsou v jejich majetku.
Na tuto stížnost reagovala starostka obce pí Halamová, jelikož ČOV i biologický
rybník jsou v majetku a správě obce Strážkovice. ČOV je otevřená jímka s aerobním válcem,
kde dochází k čištění vody pomocí bakterií. Součástí ČOV je i biologický rybník, který slouží
jako vyhnívající nádrž. Z důvodu použité technologie není možné zabránit šíření zápachu.
Tato zastaralá technologie je navržena na kompletní rekonstrukci, jejíž součásti již biologický
rybník nebude a která by již nemněla tolik zapáchat. Jelikož se jedná o novou výstavbu RD,
majitelé těchto staveb věděli o této situaci již před započetím stavby. V současné době má
obec Strážkovice zažádáno o dotaci na rekonstrukci a zintenzivnění ČOV Strážkovice, která
by mněla v případě přiznání dotace, proběhnou v tomto roce.
Po uzavření tohoto bodu poděkoval p. Vydra přítomným občanů za trpělivost, která
budě potřeba ještě do konce března 2018, kdy budou zkrmeny zásoby senáže. Znovu je ujistil
o vstřícném postoji k požadavkům občanů k problematice zemědělského hospodaření.
Na závěr diskuse poděkovala starostka obce pí Halamová přítomným občanům za
jejich zájem o dění v obci a dále poděkovala zástupci farmy Zeta Nova Strážkovice s.r.o. p.
Vydrovi za vstřícný postoj k požadavkům občanů.
Veřejná schůze občanů byla ukončena v 17.45 hodin
Zapisovatel: podpis
Ověřovatelé zápisu: podpisy

Starostka / místostarosta: podpis

