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Občasník najdete, také na obecních stránkách „www.zisov.cz”.
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Volby 2020
V sobotu 20. 6. 2020 proběhnou v naší obci
v čase 7,00 – 22,00 předčasné volby
do zastupitelstva obce. Zveme občany, kterým není
lhostejný život v naší obci, k volebním urnám.
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Hluk z kompresní stanice
V současné době je více slyšet provoz kompresní stanice. Starosta obce předal
provozovateli kompresní stanice podnět k prošetření zvýšené hladiny hluku. Dle
vyjádření Net4gas se sami snaží vyhledávat v rámci kompresní stanice zdroje hluku a
při rekonstrukcích se snaží průběžně realizovat protihluková opatření.

Opis dopisu
Věc: Podnět k opatření zvýšené hladiny hluku kompresní stanice v obci Žíšov
Vážený pane starosto, dovolujeme si zaslat stanovisko k vašemu podnětu
k realizaci opatření na snížení hladiny hluku v kompresní stanici Veselí, zaslanému 13.
května 2020 na adresu kompresní stanice.
Současně bychom i navázali na místní šetření v kompresní stanici, které proběhlo
za účasti Vás a Krajské hygienické stanice dne 10.10.2019, kde jsme objasnili
charakter provozu kompresní stanice a domluvili se na dalším postupu monitoringu
hlukové zátěže v kompresní stanici.
Závěry tohoto jednání plně respektujeme a hledáme takovou provozní situaci, která by
umožnila předvídatelný a nepřerušený provoz kompresní stanice, umožňující
provedení reprezentativního měření hluku, jak bylo dohodnuto
na jednání 10.10.2019.
Současně v žádném případě nebereme na lehkou váhu stížnosti občanů a provoz
kompresní stanice Veselí nad Lužnicí v rámci celé tranzitní sítě minimalizujeme.
Aktivně také vyhledáváme v rámci kompresní stanice zdroje hluku
a při rekonstrukčních projektech průběžně realizujeme protihluková opatření.
Bohužel provoz kompresní stanice byl v posledních cca 10 letech zcela minimální
a tím vznikl mylný dojem zcela bezhlučného provozního areálu. Přepravní situace
zemního plynu se však vyvíjí a v některých situacích je provoz kompresní stanice pro
přepravu plynu nezbytný, což má za následek slyšitelný nárůst hluku.
Na dobrých vztazích s našimi sousedy nám záleží, a proto nadále hodláme zvýšit
intenzitu prací na realizaci protihlukových opatření v kompresní stanici. Věříme, že
výsledky těchto opatření budou brzy zřetelné, i když kompresní stanice nikdy nebude
zcela nehlučným místem. Proto byla v takto odlehlém místě původně
i postavena.
V případě dotazů či stížností jsme připraveni k jednání, rádi vyjasníme podstatu
našeho provozu i probíhající a plánovaná opatření, a chceme v maximální míře
přispívat ke klidným a dobrým vzájemným sousedským vztahům.
S pozdravem Ing Radek Šlepr Specialista - hluk NET4GAS, s.r.o.

Rekonstrukce Růžové ulice
1. června 2020 byla zahájena rekonstrukce Růžové ulice. V 1. fázi dojde k výměně
stávající staré části vodovodního řadu LT DN 80 za PE100RC 110x6,6 v délce cca 180
m pod místní komunikací „Růžová ulice“. Výměnou řádu je pověřena ﬁrma Čevak a.s.,
která podala nejnižší cenovou nabídku. Oprava vodovodního řadu
je naplánována na cca 14 dní dle počasí. V další fázi budou postupně odstraněny
jednotlivé úseky silnice a budou nahrazeny novou asfaltovou silnicí. O stavebních
pracích na jednotlivých úsecích budete včas informováni. Firma Strabag a.s. bude
během rekonstrukce Růžové ulice zajišťovat svoz popelnic. Prosíme, popište
si své popelnice číslem popisným. Na rekonstrukci Růžové ulice přišlo potvrzení
o poskytnutí dotace jak z POV Jihočeského kraje ve výši 1 500 000,-, tak
i Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 5 000 000,-. Celková rekonstrukce Růžové
ulice je naplánována do konce října. Prosíme proto všechny občany,
kteří zde bydlí, o shovívavost.

Bahenní ulice
V měsíci březnu nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu ZTV (vodovod,
kanalizace + přečerpávací stanice, plyn) a komunikace. Vzhledem k tomu,
že v současné době nejsou vypsány žádné dotační tituly na výstavbu ZTV
ani na stavbu komunikace, obec zatím s výstavbou počká na vhodné dotace. Lokalita
Bahenní je rozdělena na 4 části, abychom mohli případně tuto výstavbu realizovat po
menších úsecích. Bližší informace podáme na úřadě v úředních hodinách.

Přeložení NN do země
Pro přendání NN (nízké napětí) do země je již vypracovaný projekt a ﬁrma EON bude
řešit realizaci. Předpokládaný termín zahájení této akce je říjen roku 2020, dokončení
pak do 31.3. 2021. V návaznosti na tuto akci přijde obec o veřejné osvětlení v ulici „K
Hasičárně“ a po jedné straně návsi. Bude se také muset vybudovat propojení
stávajícího osvětlení směrem k Veselí nad Lužnicí. Obnovení osvětlení bude obec
ﬁnancovat z rozpočtu obce.

Parkování na chodníku
Žádáme občany, kteří parkují svá vozidla na chodníku
vedoucímu od obecního úřadu směrem k Veselí nad
Lužnicí, aby svá auta parkovali na jiném místě. Chodník
využívají občané obce, maminky s kočárky
a musí zaparkovaná auta obcházet po silnici. Sami
si určitě dokážete představit, jak je to nebezpečné.
Víme, že většina občanů už tuto situaci vyřešila,
prosíme tedy i ostatní o zjednání nápravy. Všem velice
děkujeme za spolupráci a zajištění bezpečnosti
procházejících občanů.

Výzva pro spoluobčany
Prosíme všechny spoluobčany, zahrádkáře, chalupáře o dodržování nedělního klidu
od 11 do 14 h. V tuto dobu je doporučeno nepoužívat hlučné stroje, jako např. sekačky
na trávu, motorové pily na dřevo, úhlové brusky, atd. Zastupitelstvo obce děkuje
za spolupráci.

Jak získat dřevo z obecních lesů

Platnost ceníku od 1.3.2019
Ceník samovýroby paliva (včetně 21% DPH) obce Žíšov v Kč/m3
průměrná hmotnatost (síla dřeva)

do 20 cm

20-30 cm

nad 30 cm

jehličnaté a listnaté měkké

40 Kč/m3

120 Kč/m3

180 Kč/m3

listnaté tvrdé a bříza

50 Kč/m3

150 Kč/m3

220 Kč/m3

* - pozn. : tloušťka stojícího stromu v prsní výšce (1,30m od země)
Platí princip zásluhovosti, tedy ten, kdo provede práce na lesním majetku obce formou placené činnosti (DPP) v
rozsahu min. 20 h/rok, má slevu 50% z ceny. Samovýrobou se rozumí provedení těžby dřeva
ve vlastní režii.
Předmětem samovýroby je především dřevo z polomů, souší, kůrovcem napadené dříví a výchovných těžeb z
mladých porostů.
Ceník vyrobeného paliva (včetně 15% DPH) obce Žíšov
SORTIMENT

jehličnaté a listnaté měkké

listnaté tvrdé a bříza

palivo odřezky - zbytky po manipulaci do 1m délky

400 Kč/prms

400 Kč/prms

palivo délka 1m rovnané (v hráních)

600 Kč/prm

700 Kč/prm

palivo délka 2-8 m rovnané (v hráních)

500 Kč/prm

600 Kč/prm

palivo v celých délkách (měřeno kusově)

500 Kč/m3

600 Kč/m3

vysvětlivky:

prms - prostorový metr volně sypaný

prm - prostorový metr rovnaný

m3 - kubík neboli "plnometr"

Pro občany, kteří nemohou či nechtějí využít samovýroby, existuje možnost přímo nakoupit již vyrobené palivo.
To pak bude uloženo a připraveno u cesty nebo na skladě na "Betonárce". Nakládka a odvoz není v ceně zařizuje si kupující, nebo po domluvě možno zajistit za příplatek 100 Kč/prm.

Kontakt: Dvořák Daniel ml.: 728 434 397 Dvořák Jan: 724 525 060

