Zápis z 1. zasedání výboru pro životní prostředí,
konaného 4. 3. 2015

Přítom ni: Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Jitka Schwarzmayerová, Alois Čundrla, Jana Šteffelová
1.

Informace o vývoji ve věci protihlukových opatření
předložen návrh stanoviska projektantovi "Pražského okruhu" - výbor do budoucna
doporučuje konkrétnější form ulaci požadovaných opatření
předloženo stanovisko obce, zaslané firm ě PUDIS a.s. – souhlas se stavbou navržených
protihlukových stěn, avšak navrhovaná opatření jsou nedostatečná
krajský soud v Praze odm ítl některé body z žaloby na Krajskou hygienickou stanici, bude se
zabývat pouze body, které uvádí, že KHS nezahájila řízení o uložení pokuty dle zákona o
ochraně veřejného zdraví a nečinila kroky k rychlejší nápravě nadlimitní hlukové zátěže
sdružení obce Modletice, Dobřejovice, Herink a občanského sdružení Občané proti hluku
zorganizovalo schůzku právního zástupce se senátorem Barochem , kde chce upozornit na
neuspokojivou situaci
p. Alois Čundrla inform oval o technologiích, které by bylo m ožné nebo vhodné použít při
řešení nadlimitních hodnot hluku. Jedná se zejm éna o pohltivé protihlukové stěny a
m onitorovací stanice s m ožností on -line sledování hodnot hluku
údajně je podél vozovky "Pražského okruhu" připraven základ pro m ontáž protihlukových
stěn - p. Čundrla ověří.
Výbor doporučí zastupitelstvu pokračovat v dosavadních aktivitách a rozšířit je o další, kde obe c
Herink bude jednat sam ostatně o m ož ném vyřešení tohoto problém u, ale vždy se zájm em pro
všechny dotčené obce.

2.

Dopravní obslužnost obce
obec poptala dva soukrom é subjekty, za 6 spojů Herink – Opatov a zpět v pracovní dny, by
celková cena za rok činila cca 1,5m il. Kč
nabídka firm y ROPID ještě nebyla vypracována, čeká se na její zaslání - poptáno bylo
prodloužení některých spojů, které končí v Čestlicích nebo Dobřejovicích
následně bude ROPID zadána poptávka také na spoj Jesenice - Říčany, obec chce využít
autobusové linky 428, která do Herinku nezajíždí

3.

Dopravní bezpečnost
dopravní značení - výbor požaduje osazení k vjezdu na novou vycházkovou trasu u rybníka
značkou zákaz vjezdu, závora sam a neum ožňuje, aby řidiči, kteří na cestu vjedou , byli
pokutováni. Vjezd um ožněn pouze na povolení OÚ Herink.
studie dopravní bezpečnosti – obec poptala vypracování Dopravně-inženýrské studie obce.
Firm a pana Krause zpracuje kom plexní návrh na optimalizaci dopravního řešení v obci, bude
se i účastnit jednání na odboru dopravy a na dopravním inspektorátu policie ČR
výbor požaduje rozšířit zadání studie o pasportizaci kom unikací, zajistí pan Zdeněk Zachař
Dotaz učiněn – základní rozčlenění ulic bude sou částí studie. Pasportizace ulic, která je nutná
např. pro podání některých požadavků na dotace, bude nutné objednat sam ostatně,
z důvodu pracovní i finanční náročnosti
Výbor doporučí zastupitelstvu osadit značku zákaz vjezdu k cestě u rybníka.

4.

Odpadové hospodářství
v rozpočtu obce jsou vyhrazené prostředky, které chcem e využít ke zlepšení životního
prostředí v obci. Odvoz bioodpadu zdarm a by m o hl om ezit vznik černých skládek
pořízení nádob na bioodpad pro všechny zájem ce podle předběžného propočtu obec zaplatí
cca 82.000,-, pokud bychom nakoupili pytle na bioodpad , částka bude kolem 116.000, (zahrnuje nákup pytlů, odvoz do sběrného dvora firm ou p. Urban a a uložení ve sběrném
dvoře). Ceny jsou kalkulované na odvoz odpadu v objem u 120l 1x za 14 dnů
podle názoru výboru není tato kapacita dostačující, výbor doporučuje odvoz 1x týdně , oslovit
s žádostí o odvoz přím o sběrný dvůr Dobřejovice - zajistí Jana Šteffelová

5.

Ostatní návrhy
z důvodu nejasné situace ohledně plánované čističky odpadních vod doporučí výbor
zastupitelstvu zvýšit kontrolu kanalizace s ohledem na budování a vyvážení septiků u
rodinných domů.
osazení mobiliáře u nové vycházkové cesty konzulto vat s p. Milanem Petrem z odboru ŽP v
Říčanech – zajistí Lenka Dunčková
dom luvit likvidaci dřevěného plotu u lesní školky v ulici Do Višňovky s p. Urbanem - zajistí
Jana Šteffelová
zjistit m ožnosti likvidace skládky ve dvoře statku u autobusové zastávky
zam ěřit se na vzhled příjezdové cesty do obce, zkulturnit okolí autobusových zastávek
zajistit výstavbu stání pro nádoby na tříděný odpad - v m inulosti zajistil developer do úrovně
dlažby, přístřešek řešila obec. Zajistit nabídku OPTREALu na výstavbu celého stání - zajistí
Zdeněk Zachař
inform ace o jednání na odboru ŽP ohledně remízku v lokalitě Za rybníkem
navrhnout zastupitelstvu, aby požádalo OPTREAL o darování nebo odprodej pozem ků u
rem ízku, které jsou v katastru vedeny jako trvalý travní porost, který je součástí lokálního
biokoridoru
členové výboru připraví své návrhy na nové projekty pro zlepšení vzhledu obce a pro
volnočasové využití občanů obce

Výbor doporučí zastupitelstvu zvýšit frekvenci kontroly kanalizace. Dále pak doporučí povinnost pro
developery či občany doložit prokazatelné zasm luvnění čerpání septiků. Seznám ení nových majitelů
s odpadovým hospodářstvím a jasné seznám ení nového m ajitele s povinností jak se septikem
nakládat a případně hrozící jasně definované sankce. Požadovat, aby zástupce OÚ Herink byl
účastníkem m ístního šetření při kolaudaci. Každý nový m ajitel by m ěl podepsat prohlášení pro obec,
že byl seznám en s provozem septiku, s případným i konkrétně definovaným i sankcem i a souhlas
s kontrolam i kanalizace.
Doporučí zastupitelstvu, aby požádalo OPTREAL o darování nebo odprodej pozem ků u remízku v
lokalitě Za rybníkem , které jsou v katastru vedeny jako trvalý travní porost.
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člen výboru
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