Zápis
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 14.3.2016 v Chotěnicích
Účast: L.Aišmanová, Ing.S.Poskočil, Ing.J.Badalec, R.Soudek, M.Pilař, R.Bröckl, M. Kocek
Hosté: J.Kozel, F.Dvořák
Program:
Informace o realizaci akcí v r.2016
Příprava akce Ukliďme Česko
Vyjádření ředitele Ecorec F.Dvořáka k problematice zápach v obci.
Na začátku zasedání vystoupil p. František Dvořák. Fa. Ecorec používá moderní technologie
spalování odpadu a je povinna plnit přísné emisní limity, tím pádem vyloučil firmu Ecorec coby
možného původce nakyslého zápachu, který je občas v Chotěnicích cítit a poukázal na to, že
v Třemošnici se nachází několik jiných průmyslových firem, které mohou zápach produkovat.
Ing. Poskočil byl tedy pověřen průběžným monitoringem další situace.
Ukliďme Česko 2016 – celorepubliková výzva dobrovolníkům vyhlášená na 16.4.2016. Starosta
města přislíbil organizační záštitu akce, která je v Chotěnicích a v Radlíně naplánovaná na
9.4.2016. Jsou vytipované lokality, které je třeba uklidit, technická skupina města zajistí
následný odvoz odpadu do sběrného dvora v HM.
Realizace akcí v r. 2016 –
 bylo zakoupeno 5ks nových stolů do klubovny Obecního domu v Chotěnicích
 v řešení je terénní úprava pozemku před OD – varianty dlažba, posezení pro společ. akce
 chodník na konci Chotěnic ve směru Morašice – již naplánováno, zakreslené plány
 hřiště Radlín – město má v plánu realizaci kompletního hřiště v r. 2017 formou investiční
akce, stejně tak zastávak a osvětlení u hlavní silnice
 nádržka na návsi v Radlíně – dokončení opravy 2. poloviny nádržky by mělo proběhnout
v letošním roce
 hřiště v Chotěnicích – nové pletivo okolo hřiště – realizace částečné opravy neproběhne,
je v plánu kompletní úprava hřiště, výhledově r. 2018
 OV také upustil od výsadby nových stromků v části třešňovka – důvodem je
nerovnoměrné stáří stromů, mladé stromy by překážely při kácení stromů původních,
mohlo by dojít k jejich poškození, nové stromy by rovněž komplikovaly sekání trávy ve
třešňovce traktorem
 L. Aišmanová navrhuje umístit nové světlo veřejného osvětlení do uličky podél č.p. 18 a
17 směrem k návsi – ulička bez světla je pouze pro odvážné
 u objektu bývalého obchodu, nyní u stanoviště na třídění odpadu, město umístilo ceduli
zakazující skládku odpadu – občas se zde objevil vyhozený nábytek, koberce, atd..
 otázkou zatím zůstává řešení dopravního značení u hostince Na kopečku
 SDH Chotěnice poukazuje na nutnost rekonstrukce rozvodu elektřiny v garáži hasičské
zbrojnice
Zapsala: L. Aišmanová, předsedkyně OV Chotěnice a Radlín

