Zápis ze setkání s občany v Březinkách dne 18. 3. 2016
Program:
1)
2)
3)
4)

Informace o dopravní situaci v ulici na Staré cestě
Příprava výstavby kanalizace v Březinkách
Informace o odpadech
Diskuse

Setkání bylo zahájeno v 18:00 za hojné účasti občanů a za účasti zastupitelů: Jan Pelikán, Zdeněk
Morávek, Ivo Šafář, Martin Voráč, Michal Vilinger
1) Starosta předal zprávu o uzavírce komunikace v ulici na Staré cestě v době od 15. 3. 2016 do 14. 5.
2016 a o stavební činnosti v přilehlé oblasti Na Splachu. V době stavby je průjezd umožněn jednotkám
integrovaného záchranného systému a je nutné, aby zde byl zajištěn volný průchod chodcům.
2) Starosta dále informoval občany o záměru rozšíření kanalizace do oblasti Březinek s názvem akce
„Dokončení kanalizace“. Pozemkovou situaci a majetkoprávní vztahy pro umístění kanalizačního řadu
se již podařilo vyřešit, projektová dokumentace pro územní řízení je již zpracována a také již proběhlo
výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení. Akce je závislá na
vyřešení problému intenzifikace obecní čistírny odpadních vod (ČOV). Zde obec narazila na potíže,
které spočívající v negativním stanovisku majitele rybníku Nohavička do kterého je zaveden odtok
obecní ČOV. Přes opakovanou snahu obce ve smyslu návrhu řady variant s cílem dosáhnout schůdné
řešení pro obě strany se dosud nepodařilo postoj majitele rybníku změnit. Obec dále hledá cestu pro
řešení tohoto problému a v případě jejího nalezení hodlá podat v nejbližší dotační výzvě žádost o
podporu intenzifikace ČOV a dokončení kanalizace v obci. Možnost vybudování kanalizace v Březinkách
znamená investovat značné finanční prostředky, kterými obec nedisponuje a je tedy závislá na dotaci.
Dotační tituly, které obec může využít na čerpání investičních prostředků pro stavbu kanalizace, mají
řadu kritérií. Jedním ze zásadních je kritérium vynaložené investice na občana, která je stanovena
maximální úrovní 80 tis. Kč na občana. Celá situace se posuzuje podle trvale bydlících obyvatel v řešené
lokalitě, tedy v tomto případě v Březinkách. Optimistický odhad celkových nákladů na vybudování
kanalizace v Březinkách činí 15 mil Kč a při této částce by v oblasti Březinek měl být zhruba dvojnásobný
počet trvale hlášených obyvatel než je současný stav, který činí 88 občanů. Je tedy nezbytné, aby ti,
kteří v Březinkách bydlí, ale nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, tuto situaci zhodnotili. Dokončení
kanalizace v obci a intenzifikace obecní ČOV jsou hlavní prioritou současného vedení obce a od začátku
jeho působení se snaží tohoto cíle dosáhnout.
3) Místostarosta Zdeněk Morávek informoval občany o likvidaci bioodpadu v Březinkách a o zdejším
plánovaném přistavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad na jaře letošního roku.
4) V diskusi odpovídal starosta a místostarosta na řadu otázek, které souvisely s probíranými tématy,
na otázky těžby dřeva v obecním lese Na Stráni, otázky likvidace černých skládek v lese a podobně…
Oficiální část setkání byla ukončena v 19:15 h.

zapsal Jan Pelikán - starosta

