
Zápis z jednání Komise  životního prostředí, konané dne 16.11.2015 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1) Aktuální stav tzv.kotlíkových dodací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva 

 

2)  Rozpracovanost projektu kanalizace - předběžný odhad nákladů na jednotlivé 

etapy, včetně alokace zdrojů obce a dotací 

 

3) Možnost výsadby jírovcové aleje v obci 

 

4) Příprava plánu práce na rok 2016 

 

5) Ostatní 

 

Ad1) Tzv. kotlíkové  dotace na výměnu starých kotlů na tuhá paliva budou 

poskytovány krajským úřadem. Na programu jednání ZO 25.11.2016 bude 

projednávána možnost finančního příspěvku obce ve  výši 10% celkových nákladů na 

jednoho žadatele, což by v ideálním případě znamenalo 100% pokrytí nákladů na 

modernizaci topeniště.  

dotačním Komise byla seznámena se základními podmínkami získání dotace. Občané 

byli seznámeni s programem v Dětmarovické Okénku, dále se připravuje na leden 

2016 veřejná schůze se  zástupci krajského úřadu, kteří budou informovat zájemce o 

podmínkách získání dotace a možných  úskalích při zpracování žádostí o 

dotaci.Termín schůze bude zveřejněn v obecním zpravodaji v prosinci 2015.   

 

Ad2) Byly podány základní informace o přípravě výstavby kanalizace - kanalizaci 

připravujeme na otevřený dotační titul ve třech projektech, nyní do 5.1.2016.  

Na 1. etapu je platné stavební povolení, ostatní mají územní rozhodnutí nebo probíhá 

územní řízení.  

Předpoklad výstavby kanalizace v obci je následný: 

  I. 1.+ 2. Etapa ZŠ +ŠLOG, cca 40 mil. Kč, stavět začneme v roce 2016, dále 

Koukolná – jako třetí projekt /39 mi. Kč/, stavět se bude dle získání dotace. 

  II.    Třetí etapa (nad obecním úřadem, k Dělnickému domu a v okolí hřbitova) je 

ve stavu projektování a s její realizací se uvažuje v období  po roku 2018. Již 

nyní vyvstává závažný problém s umístěním kanalizačního potrubí do terénu, 

kde jsou již uloženy různé druhy sítí - plyn, voda, elektřina, kabely, apod. 

III.   Komunikace s občany v uvedených hotových třech projektech intenzivně 

proběhla, na programu zasedání ZO 16.12.2015 bude projednávána možnost 

finančního příspěvku  občanům  ve výši 5.000,- Kč na jednu kanalizační 

přípojku  pro rok  2016. 

IV.  Čtvrtá a další etapy kanalizace  budou následovat podle reálných možností 

obce. Číslování etap souhlasí s mapkou z Okénka 7/2015. 

Ad3) Možnost výsadby alejí obecně je velmi problematická. Tyto snahy byly již před 

10 lety. Obec žádné vhodné pozemky nevlastní, pokud ano, pak jsou proloženy sítěmi 

a není možné zde provádět výsadbu.Většina vhodných pozemků je v rukou 



soukromých vlastníků, kteří s výsadbou alejí nesouhlasí. Co se týká výsadby jírovců, 

stále přetrvává problém s parazitujícím motýlem klíněnkou jírovcovou, která se  v 

důsledku přemnožení stala likvidátorem jírovcových alejí i solitérů. Obecně se stále 

nedoporučuje dosazovat do krajiny jírovce, i když jsou již pěstovány údajně odolné 

kultivary.V případě stávajících dřevin se doporučuje shrabovat a pálit jejich listí, kde 

klíněnka přezimuje.  

Ad4) Návrh plánu práce  na rok 2016: 

1. problematika  čistoty ovzduší - spolupráce při poskytování kotlíkových dotací na 

výměnu stávajících zastaralých kotlů na tuhá paliva  

 

2. problematika odpadového hospodářství - informace o provozování sběrného dvora, 

separace odpadů v obci, apod. 

 

3. problematika vodního hospodářství a odpadních vod - aktuální informace o kanalizaci, 

dotacích na kanalizaci, příprava možné prezentace o nutnosti napojení RD na obecní 

kanalizaci - články do zpravodaje, veřejné jednání s občany. 

Cílem je předejít možným konfliktním situacím při napojování RD na vybudovanou 

obecní kanalizaci. 

  

4. problematika obecních komunikací a staveb - informace o plánovaných opravách 

komunikací v obci, příprava akcí do rozpočtu obce na rok 2017, aktuální informace 

stavebního úřadu o výstavbě v obci.   

 

Dále bude komise operativně projednávat aktuální úkoly či úkoly zadané radou obce. 

 

Ad5) Komise upozorňuje na stálý problém s pálením vlhkého listí v době špatných 

rozptylových podmínek v obci. Oproti minulým letům je to letos výrazně lepší i přesto, že 

jsou občané, kteří stále za nevhodných podmínek listí spalují. Občané využívali hojně služeb 

sběrného dvora, v říjnu a listopadu nárůst až 300% při odvozu bioodpadu ze sběrného dvora.I 

senioři využívali  daleko častěji obecní službu svozu listí v pytlích od domů. Napsat do 

Okénka článek o množství svezeného  bioodpadu, poděkovat zodpovědným občanům, kteří se 

chovají podle ohleduplně.    

 

Dále KŽP  upozorňuje na problém se znečišťováním a přeplňováním separačních kontejnerů 

u nadjezdu - dlouhodobý problém, komise navrhuje radě obce toto místo zrušit bez náhrady, 

s předstihem umístit na sloup na místě ceduli s oznámením, že se separační hnízdo z důvodu 

znečišťování ruší. Upozornit na tuto skutečnost s předstihem i v Okénku.  

 

Další připomínkou bylo nastavení semaforu u Dělnického domu. Jednak dlouhý interval pro 

chodce po zmáčknutí tlačítka STOP, chodci nečekají na zelenou  a přecházejí na červenou a 

jednak je problém s vyjetím aut od rodinných domů v blízkosti semaforu. Zvážit možnost 

přestavení semaforu na stále červenou, kdy se při dodržení rychlosti rozsvítí zelená.  

 

Zapsala T.Čempelová 
 


