Zápis ze 7. zasedání výboru pro životní prostředí,
konaného 22.3.2018
Přítomni: Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Jana Šteffelová
Omluvena: Jitka Schwarzmayerová
Neomluven: Alois Čundrla

1. Informace o vývoji ve věci protihlukových opatření
- Konečný vypracovaný dokument ŘSD připomínkovaný obcemi byl předložen na ŘSD dne
14.10.2017. Dne 6.2.2018 proběhlo další jednání s ministrem dopravy, který přislíbil svou
odpověď k tomuto dokumentu do 1 měsíce – odpověď zatím nepřišla.
- Výstavba mobilní protihlukové stěny Herink je v přípravné fázi. V současné době bude
vyhlášena soutěž na realizátora. Realizace v letošním roce.
- Úsekové měření (instalace kamer) ve stádiu výběrového řízení na realizátora.
2. Dopravní bezpečnost
- Pro zvýšení bezpečnosti proběhne rekonstrukce vozovky v ulici Do Višňovky a v ulici Nad
Rybníkem. Bude realizováno společně s vybudováním nové návsi.
- Výbor doporučuje řešit dopravním značením průjezd esíčka ve staré části obce –
problematické zajištění vzhledem k přístupu policie ČR.
- Výbor doporučuje instalaci 4 kusů měřících ukazatelů rychlosti, které zároveň měří počty
průjezdů.
- Výbor bere na vědomí, že nadále probíhá zpracování projektové dokumentace k výstavbě
chodníků v ulicích Radějovická a Hlavní.
3. Údržba a úklid obce
- Výbor bere na vědomí, že u vycházkové trasy za rybníkem bude v letošním roce po sklizni
pšenice obecní pozemek oset trávou společností Agro a dále nebude využíván
k zemědělským účelům. Výbor upozorňuje na nutnost další údržby tohoto pozemku až do
doby dalšího využití.
- Výbor žádá o zlepšení úklidu obce.
- Jarní úklid obce pořádaný SK Herink a SDH Herink proběhne dne 7.4.2018 od 9:00 hod.. Sraz
před hasičárnou.
4. Rekultivace příjezdu do obce od Dobřejovic
- Hotovo. Proběhne jarní údržba realizační firmou. Dále bude dosypáno kamenivo u nájezdu
k halám, až bude vyřešeno vytékání splaškové vody z protější strany.
5. Ostatní:
- Pálení čarodějnic se uskuteční v pondělí 30.4.2018, na louce za rybníkem.
- Výbor bere na vědomí, že proběhl kamerový průzkum kanalizace. Vzniklá dada vyhodnocuje
1. SčV.
- Výbor bere na vědomí, že společnost Optreal s.r.o. byla vyzvána k okamžitému řešení
občasného vytékání splašek do rybníka.

-

Výbor nesouhlasí s dalším zvýšením věže pro výrobu asfaltových směsí dle nové neoficiální
žádosti zástupce Pražské obalovny.
Výbor společně s SK Herink zorganizuje Dětský den, dne 2.6.2018. Dětský den se uskuteční na
vycházkové trase za rybníkem.
Výbor bere na vědomí výsadbu nového lesa u kapličky a navrhuje možnost pro občany, aby si
každý zasadil svůj strom.

Jana Šteffelová
člen výboru

Zdeněk Zachař
předseda výboru

