Obec Levínská Olešnice
INFORMACE PRO OBČANY č. 8 - listopad 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice
Místo konání: kulturní dům Žďár u Staré Paky
Datum a čas: 18. 11. 2020 - od 18 00 hodin
Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Záměr rekonstrukce podlahy v PO MŠ – herna, sepsání SoD
Dodatek č. 2 ke SoD č. 12/2018 – zimní údržba
Majetkoprávní záležitosti obce – žádost o prodej pozemku
Prominutí platby nájemného – restaurace Oleška v KD LO
Různé
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UKONČENÍ KOMPOSTOVACÍ SEZÓNY
Ukončení kompostovací sezony bude ve 47. týdnu
tj. od 16. – 20.11.2020
Poslední vývoz kontejneru se uskuteční v pátek dne 20.11.2020. Poté budou kontejnery zazimovány.
V jarních měsících roku 2021 vás budeme včas informovat o tom, kdy budou velké kontejnery
připraveny na letní sezonu k odkládání bioodpadu.
V zimním období je možné odkládat bioodpad do hnědých plastových nádob. V Levínské Olešnici je
nádoba umístěna na parkovišti u KD, ve Žďáru před bývalou prodejnou.

Svoz tříděného odpadu – barevných pytlů
se uskuteční v plánovaném termínu tj. v pátek 27. listopadu 2020 v odpoledních hodinách.

Rekonstrukce mostu v km 80,155 na trati Jaroměř – Stará Paka
Správa železnic, státní organizace v minulých měsících zahájila kompletní přestavbu stávajícího klenbového mostu v Levínské Olešnici. Vzhledem k častým dotazům, ale i připomínkám k probíhající stavbě považuji za správné
Vám poskytnout informace k této stavbě.
Vlastník a zároveň stavebník mostu je Správa železnic,s.o, která zadala zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci mostu, rekonstrukci železničního svršku (zřízení bezstykové koleje – nový materiál) a železničního
spodku (odvodnění). Projektová dokumentace neřeší rozšíření komunikace pod mostem a napojení přilehlých
komunikací z důvodu jiného vlastníka. Vlastníkem silnice III. třídy č. 2931pod mostem je Liberecký kraj.
Z výše popsaných důvodů není možné, aby v rámci stavby rekonstrukce mostu Správa železnic zároveň investovala finanční prostředky do rozšíření krajské silnice – do cizího majetku. Krajská silnice pod mostem byla projektována na stávající stav s výhledem do budoucna na její rozšíření, což nová kapacita mostu bude umožňovat.
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu byly plánované společné kontrolní dny zrušeny, tak jsem v minulém týdnu za obec iniciovala místní šetření za účasti zhotovitele, investora a zástupce Krajské správy silnic LK
na místě stavby.
Podařilo se dojednat pouze dílčí změny spočívající v napojení nové vozovky na stávající stav a její mírné rozšíření. Obruby budou plynule navazovat na vyústění silničního propustku. Dlažba pod mostem na levé straně ve směru do středu obce bude rozšířena až k navazujícímu chodníku za šachtou.
Zástupce KSS LK přislíbil, že se touto záležitostí bude zabývat a případné rozšíření krajské komunikace bude
předmětem dalších jednání.
V dané lokalitě došlo k omezení dopravy, objízdná trasa je díky počasí bahnitá, již dvakrát jsme řesili nefunkčnost
semaforů. Za tyto komplikace se investor a zhotovitel omlouvají.
Zhotovitel je povinen uvést objízdnou trasu po skončení stavby do původního stavu. Aby tomu tak skutečně bylo,
tak to si budeme muset ohlídat, protože se jedná o obecní cestu.

Nouzový stav – COVID 19
Na jaře letošního roku jsme poprvé řešili vyhlášení nouzového stavu v celé ČR z důvodu šíření nákazy koronavirem. Tehdy jsme situaci poměrně dobře zvládli, nikdo z našich občanů nebyl s tímto onemocněním v karanténě,
izolaci či hospitalizován. Předpovídalo se, že na podzim přijde druhá vlna a nyní ji opravdu řešíme. Také v naší
obci si toto onemocnění nyní prodělalo několik našich občanů středního věku, naštěstí jen s mírným průběhem.
Žádáme Vás, všechny občany, aby jste maximálně dodržovali všechna vydaná opatření a doporučení a chránili tak
sebe, své blízké a další osoby. Děkujeme.
Pokud by někdo z našich občanů potřeboval donést roušky nebo dezinfekci, zavolejte a my Vám vše potřebné
doručíme domů.
Může nastat u některého z našich seniorů starších 65 let či nemocných občanů mimořádná situace a
nemohli se postarat mladší rodinní příslušníci, nabízí Obec Levínská Olešnice pomocnou ruku v podobě
zajištění nákupu, vyzvednutí léků či jinou pomoc.
Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech : 481 595 054, 481 596 262 nebo 724 181526.
Webové stránky Obce Levínská Olešnice : http://www.levinskaolesnice.cz/urad-2/uredni-deska/
WEB vlády ČR : https://vlada.cz/
Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Všem našim občanům za Obecní úřad přejeme v této nelehké době pevné zdraví a optimismus, že bude líp.

