
Jednání osadního v,ýboru Srbsko 13. 8. 2020

13.8,2020

P. Zeman, P. Vacek, K, Prášek (hostující člen)

T. Kestner

1. Kontrola úkolů z předchozích zápisů

1.1 Opravy infrastruktury po záplavách 18. 6,2020
MÍstní komunikace od návsi na sever opravena svépomocí, bude doplněn lomový prach.
Návaznost této cesty na asfalt na návsi prozatím opravu nevyžaduje.
Ve spolupráci s technickou četou bude projednáno:
- Oprava výtluku poblížpožární nádrže
- Prohloubenívodoteče navazující na průchod kanálu pod silnicí- Pročištění kanálu pod silnicí tlakovou vodou

Z,: členové OV

2. Projednání dlouhodobých témat

2,1 OPrava hasičské nádrže - Proběhla diskuse návrhu úpravy požární nádrže dle návrhu
CHKO, který by mohl být realizován ještě v průběhuroku 2020. Návrh na vznik 3 tůní získal
podporu OV za následujících podmínek:
- Hlavnítůň (v projektu č.1) zůstane oddělená od vodotečítak, jako je tomu dnes
- Během Úprav nesmí dojít k zasypání pramenů, v nutném případě se musí úprava dna
opakovat
- Při rekonstrukci bočních stran tůní budou nové břehy zpevněny štěrkem nebo podobným
přírodním materiálem pro zpevnění a snížení průsaku
- Při rekonstrukci budou odstraněny náletové dřeviny na březích stávající nádrže včetně
kořenů (netýká se velkých osik v blízkosti nádrže - ty budou zachovány)
- zůstane zachován rákos v okolí tůní
- Obec KněŽmost podpoří projekt zajištěním likvidace odstraněných betonů, dřevin a také
zajiŠtěním materiálu pro nové zábradlí (bude instalováno svépomocí - zajistí OV)

Záměr bude .projed nán na příštím zastu pitel stvu Zodp. P, Vacek

Nové úkoly

Na konec září - 26.9. 2020 - Bude uspořádána brigáda na úpravu centra obce. Témata:
- Výměna střešní krytiny na zastávce
- Vyčištěníokolíkontejnerů
- zastřižení růží
- Úprava lip v aleji směrem k rybníku- tJprava vstupu do lesa za areálem Junior

3.2 aV projednal zpŮsob oslovení občanů ve věci zjištění četnosti vyvážení odpadních vod -
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3.1

Zodp. P, Vacek

Zodp. P. Vacek

Z: členové OV

bude provedeno vhozením dotazníku do schránek

3.3 Doplnění nového herního prvku na dětské hřiště - připravit návrhy

Zapsal: P. Vacek
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