VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TŘI STUDNĚ
14. 4. 2012 18:00 Hotel U Loubů

1. Výstavba kanalizace a ČOV – 1. etapa
dokončení realizace napojení nemovitostí
- Realizace stavby ČOV je dokončena s výjimkou dobudování zpevněných ploch, fasády
a oplocení ČOV
- Splašková kanalizace je v celém rozsahu 1. etapy zprovozněna
- V prosinci 2011 bylo vydáno rozhodnutí MěÚ Nové Město na Moravě o zkušebním provozu
ČOV a splaškové kanalizace
- U nemovitostí zahrnutých do 1. etapy jsou k dnešnímu dni vybudovány čerpací šachty
a je nezbytně nutné všechny tyto nemovitosti do 30. 6. 2012 napojit na splaškovou
kanalizaci
- Upozorňujeme majitele nemovitostí, že k 31. 12. 2011 skončila výjimka o vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
- Obec Tři Studně děkuje všem majitelům nemovitostí, kteří v termínu přispěli uhrazením
příspěvků na vybudování kanalizace
- Obec Tři Studně děkuje Nadačnímu fondu „Za Tři Studně krásnější“ za poskytnutí
finančního příspěvku na částečné pokrytí vlastních prostředků obce Tři Studně na realizaci
uvedené stavby

2. Výstavba kanalizace – 2. etapa
realizace stavby a napojení nemovitostí
- V listopadu 2011 byla zahájena realizace 2. etapy výstavby kanalizace v obci Tři Studně
- Obci Tři Studně byla poskytnuta dotace z národních zdrojů MZe ČR na základě vydaného
rozhodnutí bude do roku 2013 dokončeno kompletní odkanalizování celé obce Tři Studně
a části katastrálního území Fryšava pod Žákovou horou
- Vlastní realizace bude zahájena 23. 4. 2012 budováním dalších stok v obci
- V současnosti probíhá jednání s majiteli nemovitostí zahrnutých do 2. etapy, kde je
s nimi projednáván způsob připojení nemovitostí
- Termín úhrady jednotlivých příspěvků nemovitostí byl obecním zastupitelstvem
stanoven do 30. 4. 2012
- Obec Tři Studně předem děkuje za dodržení tohoto termínu z důvodu nutnosti
objednání čerpacích stanic
- Kontrolní dny stavby se budou konat pravidelně každou středu dopoledne na obecním
úřadě
- Kontakty: stavbyvedoucí Jan Novotný, tel. 731 149 850
stavební dozor stavby Ing. Miloš Charvát, tel. 775 680 638
starosta obce Miloš Brabec, tel. 722 965 177

3. Recyklační dvůr Tři Studně
realizace stavby
- V roce 2011 se podařilo získat 90 % dotaci na výstavbu recyklačního dvora z Operačního
programu Životní prostředí
- Recyklační dvůr bude umístěn v areálu ČOV Tři Studně a umožní uložení a třídění odpadů
- Recyklační dvůr bude sloužit obyvatelům Třech Studní s postupným zapojením sousedních
obcí na základě uzavřených smluv mezi obcemi
- Realizace stavby se předpokládá během května a června 2012
- Provoz recyklačního dvora bude zahájen během prázdninových měsíců 2012
- V návaznosti na zprovoznění recyklačního dvora dojde k odstranění kontejneru na objemný
odpad, který je umístěn na parkovišti před obecním úřadem
- V rámci recyklačního dvora bude možnost třídit a shromažďovat následující odpady:
objemný odpad, sklo bílé a barevné, stavební suť, plasty, textil, papír, železo, nebezpečné
odpady, elektrošrot
- Provozní hodiny recyklačního dvora budou upřesněny na základě návrhů obyvatel

4. Komplexní pozemkové úpravy v obci
- Pozemkový úřad ve Žďáru nad Sázavou provede komplexní pozemkovou úpravu v
katastrálním území Tři Studně
- Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Došlo by ke zrušení pozemků pozemkového
katastru a pozemky katastru nemovitostí by byly jediné platné včetně vlastnických vztahů
k nim
- Pozemkové úpravy proběhnou v rámci extravilánu obce Tři Studně
- Z komplexní pozemkovou úpravou musí souhlasit ½ vlastníků zemědělské půdy v
katastru (cca 45 ha) a to z hlediska celkové výměry zemědělských pozemků
- Zaměření a vytyčení nového stavu katastru nemovitostí provede bezplatně pozemkový úřad,
který bude komplexní pozemkové úpravy řídit
- Seznam vlastníků zemědělské půdy s výměrou nad 0,5 ha zemědělské půdy, který předal
pozemkový úřad, je u stolu starosty obce, vlastníky v případě zájmu žádáme o připojení se
podpisem k žádosti o komplexní pozemkové úpravy

5. Zeměměřičský úřad – bodové pole
Tři Studně
- Zeměměřičský úřad oznamuje majitelům nemovitostí katastrálního území Tři Studně,
že bude v roce 2012 probíhat zaměření bodového pole v obci
- Veřejná vyhláška je umístěna na úřední desce obce Tři Studně

6. Daň z nemovitostí na rok 2012
- Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva dojde v roce 2012 ke zvýšení daně z
nemovitostí u rekreačních objektů
- Finanční úřad Žďár nad Sázavou oznamuje, že hromadný předpisný seznam nemovitostí je
možno shlédnout v úředních hodinách na Finančním úřadu ve Žďáru nad Sázavou
- Výše uvedené je zveřejněno na úřední desce obce Tři Studně

7. Pokračování dostavby technické
Infrastruktury u RD
- V letošním roce poskytne Krajský úřad Kraje Vysočina z Programu rozvoje venkova dotaci
na dostavbu deseti parkovacích stání
- Realizace proběhne do konce října 2012

8. Dům pro seniory
- Obci Tři Studně se zatím nepodařilo získat finanční prostředky na realizaci projektu
domu pro seniory s osmi bytovými jednotkami
- Předpoklad podání další možné žádosti o získání dotace je v dalším dotačním období
v letech 2014 – 2020
- Příprava inženýrských sítí na pozemku staveniště již proběhla v rámci I. etapy budování
splaškové kanalizace

9. Putující kontejner
- Ve dnech 4. 5. 2012 – 7. 5. 2012 proběhne sběr elektroodpadů s výjimkou televizorů
a monitorů na parkovišti před obecním úřadem
- Žádáme obyvatele, aby dodržely termín a specifikaci uložených odpadů

10. Čistá Vysočina 2012
- Obec Tři Studně se opět zapojila do projektu „Čistá Vysočina“ pořádaného Krajským
úřadem Kraje Vysočina
- Jedná se o organizovaný úklid veřejných prostranství a okolí komunikací v katastrálním
území Tři Studně
- Úklid proběhne ve čtvrtek 19. 4. 2012 a v pátek 20. 4. 2012
- Dobrovolníci z řad občanů se mohou přihlásit u starosty obce , žádáme Vás o hojnou účast
- Sraz dobrovolníků je v oba dva dny v 16:00 před obecním úřadem Tři Studně

11. Dotované akce v roce 2011
- V roce 2011 byla dokončena stavba „Oprava místních komunikací a dešťové kanalizace“
podpořená z národních prostředků MMR ČR
- V roce 2011 byla dokončena příjezdová komunikace k nově obydleným rodinným domům

12. Ostatní – různé (kulturní a
společenské akce 2012)
- Otvírání Studánek se uskuteční dne 26. 5. 2012
- Den Dětí 9. 6. 2012
- Tradiční oslavy s připomenutím 20 let od samostatnosti obce Tři Studně proběhnou dne
5. 7. 2012

13. Diskuze a závěr

Zastupitelstvo obce děkuje za účast a Vaši pozornost
Prezentace bude umístěna na webových stránkách obce
www.tristudne.cz

