Vyjádření k zápisu z jednání OV Žebnice z 22. 1. 2020
k bodu 2.
- I. místostarosta jednal s Kralovickou zemědělskou, a.s. o termínu provedení
čerpací zkoušky – dle vyjádření p. Brunclíka se byla dodavatelská firma na vrt
podívat v průběhu prosince, termín čerpací zkoušky zatím není znám, KZ, a.s.
počítá s měsícem březnem 2020
- spotřeba vody – KZ, a.s. nyní provádí měření denního odběru vody, po
vyhodnocení bude stanoveno množství vody potřebné pro zajištění provozu KZ,
a.s. včetně rezervy - KZ, a.s. není nakloněna tomu, aby byl výsledek jejich
požadovaného množství vody měřením zakotven v jakékoliv smlouvě
- I. místostarosta vznesl požadavek Města Plasy na vyvolání jednání ohledně
vrtů „Na Pískách“ s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5,
Dejvice, 16000 Praha 6 - zatím bez odezvy jak na ŘSP Praha, tak na Divizi
Karlovy Vary
- starosta města bude iniciovat Valnou hromadu VaK k opětovnému prověření
možnosti napojení na vodovodní řad v Plasích
- jsou sledovány dotace na případný vlastní vodní zdroj v k.ú. Žebnice – otázkou
zůstává lokalita – RM se předběžně přiklání k variantě v údolí kolem Žebnického
potoka pod obcí Žebnice – uvažovaná lokalita podél cesty „Na písky“ se nezdá
jako vhodná z důvodu vrtu KZ, a.s. a zejména jímky v jejich areálu
- stavební povolení bude dle informací, které jsem uváděl na vašem veřejném
jednání prodlouženo v březnu 2020, dříve jsme po dohodě se stavebním
technikem nechtěli, z důvodu, že bychom zbytečně přišli o několik měsíců nyní
platného povolení

Bc. Tomáš Kouba
I. místostarosta města

Osadní výbor Žebnice
Zápis z mimořádného jednání č.10/2018-2022 ze dne 25.02.2020
Přítomni:
Hosté:

Program:

Dana Kepková, Miroslav Koča, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Roman Gross,
Luboš Šiml, Milan Hora
Bc. Tomáš Kouba

1.
2.

Zahájení
Vodovod

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Vodovod –
OV Ţebnice poţádal o mimořádné
Bc. T. Kouby ohledně vodovodu v Ţebnici.

jednání

za

účasti

místostarosty

OV seznámil místostarostu se stále zhoršující se situací ohledně pitné vody v Ţebnici
a nespokojenosti občanů Ţebnice s tímto stavem.
Místostarosta p. Kouba seznámil OV Ţebnice s dosavadním postupem a se závěry
z jednání s Kralovickou zemědělskou a.s., které proběhlo v listopadu 2019. – detaily
viz vyjádření k zápisu z jednání OV Ţebnice (22.01.2020) ze dne 14.02.2020.
Na základě závěrů z jednání s Kralovickou zemědělskou a.s OV doporučuje
odstoupení od spoluúčasti na zkoušce hltnosti vrtu Kralovické zemědělské a.s. a
zároveň OV Ţebnice doporučuje odstoupení od záměru společného vrtu pro místní
vodovod s Kralovickou zemědělskou a.s.
OV Ţebnice seznámil p. místostarostu se záměrem pokusit se znovu vyhledat vlastní
zdroj v okolí obce, který by byl postačující pro místní vodovod.
OV poţaduje toto projednat na RM – 04.03.2020
Další postup v případě souhlasného stanoviska RM
- vytipování lokality
- projednání s majiteli dotčených pozemků
- zpracování dokumentace – legislativa
- provedení VŘ na realizaci zkušebního vrtu
- ţádost o dotaci – k dispozici moţnost SFŢP - výzva č. 2/2018.
- realizace
Zapsala: Kepková Dana
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