Zápis z jednání Komise životního prostředí, konané dne 6.11.2017
Přítomni : dle presenční listiny
Program:
1.Informace o rozšíření separace odpadů - založení 4 nových separačních hnízd na plast, sklo
a papír v okrajových oblastech obce
2. Informace o plánu oprav místních komunikací v roce 2018
3.Informace o aktuální stavu kanalizace v obci
4.Informace o výstavbě v obci
5.Různé

Ad1) Kontejnery objednané u EKOKOMU byly dodány obci až na konci října 2017, bylo
dohodnuto, že služba rozšířené separace bude až od 1.1.2018.
Dojde o rozšíření separační sítě odpadů v obci o další 4 separační hnízda, z důvodu větší
podpory třídění od občanů, stanoviště byla schválena radou obce :
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
Ad2)Na opravy komunikací je pro příští rok určeno 6 000 000,-Kč, mělo by se jednat
především o opravu komunikací po kanalizačních přípojkách, dále nový povrch "oválu" před
základní školou, a dokončení povrchu cyklotrasy za elektrárnou, kterou z poloviny opravil
pozemkový fond jako kompenzaci v rámci pozemkových úprav .
Mgr. Duda opakovaně upozornil na upadlý kanál u lékárny, na který najíždí kamiony svými
koly a způsobuje to jednak otřesy a jednak nepříjemný zvuk. O daném problému bylo již
ŘSD ČR uvědoměno, kdy jako vlastníci I/67 by měli sjednat nápravu, ale nejsou vlastníky
kanalizace.
Ad3) Informace o aktuální stavu kanalizace v obci podala p. Popiolková - byla zahájena
stavba ČOV pro část Koukolná .
Stavba ČOV u sokolského hřiště je již stavebně realizována a pokračuje výstavba
jednotlivých kanalizačních řadů a odboček v rámci I.+II. etapy.V letošním roce by měla být
na ČOV napojena minimálně základní škola.
III. etapa se připravuje projekčně.
Ad4) Především se jedná o výstavbu kanalizace, dokončuje se výstavba klubovny zahrádkářů,
v listopadu bude ještě realizovaná stavba zpomalovacího semaforu na křižovatce Skotnici.
Stavba seniorského domu byla prozatím odložena, dosud není vyjádření pro přidělení či
nepřidělení dotace.
Ad5)Komise životního prostředí navrhla 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 . Tento návrh byl radou obce zamítnut.
Předseda komise navrhnul vypracovat společný projekt se základní školou v rámci
enviromentální výchovy. Toto však musí vyjít z řad učitelů a především vedení školy, aby byl
projekt v souladu s výukovým plánem.

Dne: 13.11.2017
Zapsala: Čempelová Taťána

