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Výstavba komunikace v průmyslové zóně se nejspíše přesune na příští rok. Důvodem jsou
nesrovnalosti ve zpracované hlukové studii, která počítá zvýšení hluku z dopravy. Do
vyřešení nelze vydat stavební povolení ani zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.
Původní předpoklad byl zahájení stavby letos na podzim a dokončení v první polovině
příštího roku. Pozitivní zpráva je, že podle předběžného bodového hodnocení případné
žádosti o dotaci bychom mohli získat příspěvek od státu ve výši 50% uznatelných nákladů,
což je asi 5 milionů korun.
Byla dokončena rekonstrukce ulice Riegerova. Stavba si vyžádala 11,6 milionů korun a
neobešla se bez komplikací. Dodavatelská firma Jindřichohradecké Montáže s.r.o. si však
dokázala se vším úspěšně poradit. Původní kanalizace z roku 1905 je nahrazena novou,
vyměněn byl vodovodní řad, přibylo chybějící odvodnění komunikace, vyměnilo se
veřejné osvětlení. Celá ulice dostala nový vzhled. Jsem přesvědčen, že ke spokojenosti
všech. Součástí rekonstrukce byla obnova parčíku s Mariánským sloupem, který zase
připomíná alespoň část původního náměstí. Děkuji všem občanů, které stavba omezila, za
trpělivost.
Jak se dalo očekávat, o slovo se přihlásila další kanalizace, tentokrát v ulici Husova.
Kamerové zkoušky potvrdily havarijní stav části potrubí, které je staré 112 let (stejně jako
bylo v ulici Riegerova). Rekonstrukci nelze odkládat. Náklady odhaduji na částku kolem 5
milionů korun.
Pokračují práce na rekonstrukci vnitřních prostor v tělocvičně. Původní předpoklad
rozdělení prací do dvou etap se ukázal jako nepraktický a proto bylo rozhodnuto
realizovat celou akci za 6 milionů korun v letošním roce.
Začíná se rozbíhat motivační systém třídění odpadů. Výhodu budou mít ti, kteří se naučí
systém využívat během stávajícího zkušebního provozu. V ostrém provozu, který bude
zahájen od roku 2018, tak nebudou zbytečně ztrácet ekobody, které budou mít vliv na
výši poplatku za odpady.
Na zkoušku byl pořízen otočný kompostér JORA určený na kompostování BIO odpadu
z domácností. Umístěn byl na sídlišti u Teba. Doufám, že se osvědčí. Mohlo by to výrazně
snížit náklady na odpady.
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