
Usnesení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 16.9.2020 

 

Přítomni: Badurová K., Jakubec P., Popiolková J., Tománková T., Szwarc B., E.Lazarová 

 viz.presenční listina  

 

Program:  

1) Problematika hornické činnosti 

2) Problematika ovzduší v obci 

3) Likvidace separačního hnízda v Koukolné u motorestu 

4) Návrhy akcí do rozpočtu obce na rok 2021 

 

Program byl schválen jednomyslně. 

 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena a jednomyslně schválena p.Jarmila Popiolková. 

 

Ad bod 1)  

Pozvaný zástupce společnosti OKD,a.s. se omluvil z důvodu účasti na jednání Zastupitelstva obce 

Doubrava v identické době. Bude účasten jednání Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 23.9.2020 

v motorestu v Koukolné. 

 

Bez usnesení 

 

Ad bod2) 

Výbor konstatoval, že se výrazně snížilo spalování rostlinných materiálů ve venkovních ohništích, o 

čemž svědčí jak nárůst počtu BIO popelnic objednávaných občany na 240 ks, tak i nárůst četnosti svozu 

BIO odpadu ze sběrného dvoru do kompostárny v Petrovicích. 

Zazněla informace o probíhající výměně kotlíků na tuhá paliva v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací, do 

které se zapojilo 52 občanů naší obce.  

 

Bez usnesení. 

 

Ad3) Bylo konstatováno, že  kontejnery na separovaný odpad v Koukolné u motorestu byly v srpnu 

zrušeny bez předchozího projednání v radě obce nebo výboru pro životní prostředí a hornickou činnost. 

Občanům uvedené lokality toto místo schází, protože stávající separační  hnízda jsou nedostatečná 

k poměru rodinných domů a počtu obyvatel žijících v  této oblasti . 

 

Usnesení: 

Výbor nesouhlasí s odstraněním separačních kontejnerů u motorestu v Koukolné bez předchozího 

projednání ve výboru, a se způsobem jejich odstranění bez náhrady a 

ukládá předsedkyni výboru ověřit vlastnická práva k bývalé kolovně u zastávky Mateřská škola alespoň 

pro rozšíření stávajícího separačního hnízda (nyní 1x sklo, 1xbio, 2x plast ) 

 

Pro jednomyslně : Kamila Badurová, Tereza Tomečková, Eliška Lazarová, Jarmila Popiolková, Pavel 

Jakubec,  Bronislav Szwarc 

 

 

Ad 4)  Výbor navrhuje zařadit do rozpočtu obce na rok 2021 opravu místních komunikací pod vysílačem 

na Zálesí a k MUDr. Lazarové  

 

Usnesení: 

Pro jednomyslně : Kamila Badurová, Tereza Tomečková, Eliška Lazarová, Jarmila Popiolková, Pavel 

Jakubec,  Bronislav Szwarc 

 

 

Kamila Badurová, předseda výboru           v.r.                  

Jarmila Popiolková, ověřovatelka zápisu   v.r. 

 

21.9.2020 

   


