Odpověď Rady města Nepomuk
na jednání Komise pro občanské záležitosti
konané dne 6. 11. 2012


1. Výtok fekálií
Komise dává podnět ke kontrole výtoku fekálií z čp. 77 v ulici V Huti ve Dvorci. Navrhujeme, aby se tímto problémem zabýval příslušný odbor městského úřadu. Krajská hygienická stanice Plzeň na dotaz sdělila, že to není v její kompetenci, ale v kompetenci místního odboru výstavby a životního prostředí.

Město Nepomuk podnět obdrželo již dříve a předalo ho k řešení OŽP MÚ. Čekáme nyní na výsledek jednání. Bohužel vlastníka nemovitosti nelze sehnat a řešení bude asi těžké.

2.  Dotaz
Dovolujeme si položit otázku, jestli ze strany vedení města není pociťována určitá neprofesionalita od projektanta firmy AIP Plzeň. V této souvislosti si dovolujeme opět dotázat, kdo připravuje projektovou dokumentaci chodníků Na Vinici a v Nádražní ulici.

Není, vedení města za poslední 2 roky ozkoušelo kolem 10-15 projekčních firem či samostatných projektantů. Se žádnou z nich nebyla 100% spokojenost a při realizaci se ukázaly vždy nějaké nedostatky, se kterými projekt nepočítal. AIP Plzeň z tohoto vzorku nijak nevyčnívá žádným směrem. Nehledě, že se i v tomto případě nejedná o práci jednoho projektanta, ale asi 5-10 lidí s vysokoškolským vzděláním stavebního směru (dopraváci, vodaři, pozemáci atd...) Projektovou dokumentaci pro chodníky připravuje projekční kancelář Bartoň & Hajšman, jak již bylo informováno na zastupitelstvu města Nepomuk.

3. Odvodnění hřiště u školy
Žádáme o odpověď na dotaz, zda dojde k odvodnění oválu na hřišti u školy. Takové množství vody tam před stavbou kruhové křižovatky nebylo.

Hřiště školy mělo kdysi zbudovaný drenážní systém. Na ten byla nasypána nevhodná hlinitá vrstva, která obtížně propouští vodu do drenážního systému pod ní, obzvláště, pokud je ještě zhutněna pojezdy těžké stavební techniky. V březnu by se měla budovat nová plocha pro SKATE PARK v této části oválu a při této stavbě dojde k úpravě povrchu oválu v tomto místě tak, aby byla voda snáze odváděna do drenáží pod povrchem.... 



