Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2020 ze dne 30. 10. 2020

Změna provozní doby sběrného dvora
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 26. 10. 2020 bude dvůr se
změnou času otevřen pouze každou sobotu dopoledne a to od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provozní
doba.

Volby do zastupitelstva Kraje
Volby do zastupitelstva jihočeského kraje se uskutečnily ve dnech 2.-3.10.2020 s tímto výsledkem podle
počtu hlasů v naší obci: ANO-44, Pirátská strana-42, ODS-33, TOP a KDU-ČSL-21, Jihočeši-20, ČSSD-16,
STAN-11, KSČM-10, Trikolora-6, Změna 2020-4, SPD-3, Svobodní-2 a Zelení-1. Celkem 213 hlasů, tj.
41,91% voličů.

Výzva
Již minulý rok jsme psali, že je potřeba vegetaci udržovat na svých zahradách tak, aby neomezovala
pohyb chodců po chodnících a kolem plotů a nevadila ani provozu po místních komunikacích jak osobní tak i
nákladní dopravě. Proto žádáme majitele nemovitostí k odstranění nežádoucích a překážejících větví na
základě výzvy z minulého roku a to samé platí i pro každoroční odstraňování spadlého listí. V opačném
případě bychom to museli řešit ze strany obce a to na náklady vlastníků. Doufáme, že k tomuto kroku
nebudeme muset přistupovat.

Stavba IV. železničního koridoru
Dle ředitele stavby Ing. Mokrého probíhaly v druhém pololetí tyto stavební práce na výstavbě koridoru
v našem katastru a nejbližším okolí:
- probíhají práce na Černovické estakádě, kde jsou v tuto chvíli vybudovány betonové opěry a pilíře a naváží
se ocelová konstrukce, její navážení by mělo být ukončeno 20.12.2020, tedy před letošními vánocemi,
- probíhají práce na estakádě přes Kamenný rybník, kde dochází k betonážím pilířů a opěr,
- díky vybudovaným silničním obchvatům na komunikacích III/13528 (komunikace Janov – Myslkovice) a na
polní cestě spojující obec Klenovice s obcí Sedlečko mohly být zahájeny práce na výstavbě budoucích
silničních nadjezdů přes budoucí dvojkolejnou trať,

Rybník – požární nádrž
V minulém roce obec vynaložila nemalé náklady na obnovu našeho návesního rybníka, který zároveň
slouží jako požární nádrž. Samozřejmě, že i nadále rybník slouží jako recipient pro kanalizaci s odpadní
vodou ze septiků a čistíren odpadních vod. Nádrž se postupně do konce roku naplnila a letošní jaro byla voda
po krátké zimě čistá s množstvím množících se vodních mšic tzv. dafnií, vhodných jako krmivo pro akvaristy a
rybářské násady. Potom ale došlo při deštích ke splachu ropných produktů dle odebraných vzorků,
pravděpodobně vyjetého oleje, a tím byl zahuben veškerý život v nádrži. Díky neustálému vzduchování
aerátorem na hladině a vyvápnění nehašeným vápnem se podařilo do léta dát opět vodu do optimální kvality
a vrátil se do vody i život. Ovšem na konci září došlo opět při deštích k opakovanému vzniku stejného
znečištění, opět se objevil olejový povlak na hladině, který zahubil život pod hladinou a voda zčernala a
zapáchala. První listopadovou sobotu bylo vše oznámeno policii, která provedla šetření a povolala hasiče
k odstranění závadných látek z hladiny pomocí sorbentu a norné stěny na bezpečnostním přelivu.
Domníváme se, že neznámý pachatel či pachatelé opakovaně umožnily únik ropných produktů do kanalizační
sítě a deštěm do rybníka. Opět se musí nádrž vyvápnit a se vzduchováním doufáme, že se opět vrátí stav
vody co nejdříve k normálu.

Vodovod a kanalizace 5 RD – 2. etapa
Nejdéle v polovině listopadu se začne s budováním vodovodu a dešťové se splaškovou kanalizací
v lokalitě 5 RD jako druhá etapa. Tomu předcházela 1. etapa vodovodu, která je již zkolaudovaná. Stavební
povolení pro 2. etapu, jenž bylo řešeno formou veřejné vyhlášky pro velký počet účastníků, je na světě a proto
se již bude moci začít s výstavbou. Zhotovitel první etapy firma Kavas-W, s.r.o., Tábor dala nabídku i na
druhou etapu a to ve výši 2.452.193,61Kč s DPH. V této fázi realizace se budou pokládat pouze podzemní
vedení vodovodu a obou kanalizací, ČOV se bude dosazovat jako poslední až na jaře příštího roku.
S financováním této investiční akce pomůže úvěr od KB, našeho bankovního domu, ve výši 2 miliónů korun.
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