Zápis z jednání Komise životního prostředí, konané dne 24.4.2017
Přítomni : dle presenční listiny
Program:
1.Rozšíření separace odpadů - umístění 5 nových separačních hnízd na plast, sklo a papír v
okrajových oblastech obce
2. Informace z oblasti ochrany ovzduší
3.Informace o aktuální stavu kanalizace v obci
4.Různé

Ad1)Na základě výzvy EKOKOMU na rozšíření separační sítě odpadů v obci alespoň o
dalších 5 separačních hnízd, z důvodu větší podpory třídění od občanů, navrhuje KŽP tato
stanoviště :
1.Na Glembovci u p. Slaniny č. 203
2. Na Olmovci u pana Křístka č. 1207
3. Na Zálesí u p.Gelatky č.349
4.Na Glembovci u p. Mouricové č.430
5. rozšířit separační místo u motorestu v Koukolné
Kontejnery budou z EKOKOMU dodány obci bezplatně během druhého pololetí 2017.
Ad2)" Kotlíková dotace" pro rok 2017 - dotace pro likvidaci starých kotlů na spalování
tuhého paliva.
Základní informace:
- alokovaná částka pro MSK je 900 miliónů korun, což by mělo uspokojit 8-8,5 tisíc žadatelů
- výzva bude vyhlášena v červnu 2017, příjem žádostí započne 5.9.2017 od 10.00 pouze v
elektronické podobě, administrátorem je KÚ MSK. Realizace musí být ukončena do
31.12.2019.
Mění se pouze kotel na tuhá paliva za :
- tepelné čerpadlo,
- plynový kondenzační kotel,
- kotel na biomasu s automatickým podavačem,
- kombinovaný kotel na biomasu a černé uhlí, výhradně s automatickým podavačem.
Ruční přikládání vypadlo zcela a kotel pouze na černé uhlí vypadl také.
Lze žádat i zpětně od 15.7.2015, po předložení potřebných dokladů a revizí. Realizace
mikroopatření je zrušena. Semináře pro veřejnost budou probíhat pouze na pověřených
obcích, t,j, Karviná, Bohumín, Orlová, Havířov. Znovu se jedná o zpětnou fakturaci.
Komise životního prostředí navrhuje k projednání v radě obce možnost poskytnutí
příspěvku občanům na výměnu starého plynového kotle, který již dosluhuje, a který byl
používán jako jediný zdroj vytápění objektu v době, kdy se poskytovaly dotace v rámci
plynofikace obcí . Tito občané dodrželi řádně a poctivě všechny podmínky, odstranili
kotle na tuhá paliva, tudíž nemohli ani při zvýšené ceně zemního plynu přitápět např.
dřevem. Dotace by byla jakousi "odměnou" za jejich zodpovědný přístup.

Ad3) Informace o aktuální stavu připravované realizace kanalizace v obci podala
p. Popiolková. Dotace ze SFŽP na 1.+ 2. etapu i na část Koukolná byla přidělena.
Stavba ČOV u sokolského hřiště je již stavebně realizována a probíhá výstavba jednotlivých
kanalizačních řadů v rámci 1.+2. etapy. V letošním roce se započne ještě s budováním
kanalizace v Koukolné. Probíhá správní řízení na vydání stavebního povolení Magistrátem
města Karviná.
p. Tomčík - Kdo se nemusí napojit?
p. Popiolková - Ten, který má vlastní povolenou ČOV a ten, který má žumpu a pravidelně ji
čerpá . Povinnost uchovávat doklady o vývozu je 2 roky.
p. Tomčík - Jak bude obec vynucovat napojení?
p. Popiolková - Zvýšenými kontrolami stavebního úřadu a eventuálně pokutami za nesplnění
zákonných povinností.
Jako III. etapa kanalizace bude oblast husté zástavby nad obecním úřadem až k Dělnickému
domu, zpracovává se projektová dokumentace.
Ad4) různé - voda v úvozu nad Dělnickým domem, zásadní je problém majetkový, majitel
přilehlého pozemku opakovně odmítá dát souhlas s odkoupením pozemku či s uložením
kanalizačního potrubí do tohoto pozemku nebo místní komunikace pro odvedení vody do
kanalizace.Hledá se alternativní řešení snížení hladiny v retenci tak, aby nepřetékala do okolí.
Byla podána informace o probíhající opravě vodovodního řadu na Olmovci v rámci
plánovaných oprav SMVaK.

Dne: 25.4.2017
Zapsala: Čempelová Taťána

