Zápis č. 11/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 03.06.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana, Ing. Petrách František
Omluven:

0

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:
 Projednání a odsouhlasení dodatečných požadavků a připomínek k textovému
návrhu ÚP, které byly zjištěny při veřejném projednání
 Projednání žádosti L. Schwarzové čj. OC-154/2013
 Informace o povodňové situaci v Čakově a Čakovci
3. Zastupitelstvo projednalo dodatečné požadavky k návrhu územního plánu vzhledem
k připomínkám a námitkám při veřejném projednání. Zastupitelstvo požaduje doplnit
do textové části návrhu územního plánu následující:
a) opravit všechny formální chyby a nesrovnalosti dle starostkou vznesených
připomínek, doručených na magistrát města České Budějovice
b) v souvislosti s námitkami, které byly vzneseny ohledně řešení způsobu
odkanalizování v návrhu územního plánu Čakov (dále jen „ÚP Čakov“) v souvislosti
s požadavky jednotlivých občanů, které byly uplatněny prostřednictvím starostky
obce, proběhlo dne 17.5.2013 dohadovací jednání se zástupcem dotčeného orgánu –
Odborem ochrany životního prostředí v kanceláři pořizovatele ÚP (Odbor územního
plánování MM České Budějovice). Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem
jednání a s obsahem zápisu vedeným pod čj. OC-143/2013, který je přílohou tohoto
zápisu. Zastupitelstvo souhlsí s obsahem tohoto zápisu a se zapracováním výsledků
jednání dle zápisu do textové části nového ÚP.
S výjimkou Holubovské Bašty, která bude projednána na dalším zasedání
zastupitelstva.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo projednalo žádost L. Schwarzové, bytem Čakov č.p. 33 o nové
vyasfaltování části obecní komunikace, která tvoří vjezd do nemovitosti č.p. 33, který
se nachází na obecním pozemku parc. č. 2573/3 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic
z důvodu špatného stavu stávajícího povrchu. Zastupitelstvo pověřilo starostku o
doplnění informací ohledně ocenění a u firmy EON zjistit termín přeložení el. vodičů
do země.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s „povodňovou“ situací na správním území obce
Čakov. Z důvodů nadměrných srážek ze soboty 1.6.2013 na neděli 2.6.2013 došlo ke
zvýšenému průtoku Jankovského potoka v Čakově, meliorační stoky v Čakovci a
Dehtářského potoka. Situace byla během neděle a pondělí průbězně monitorována
jak vedením obce, tak dobrovolníky ze strany občanů. Při kulminaci toků v neděli ráno
pravděpodobně zatím k závažným škodám na majetku, ani ke zvýšenému ohrožení
osob nedošlo. V Čakově se Jankovský potok vylil ze svého koryta pouze
v inkriminovaném místě u domu čp. 34 a 41, kdy po nějakou dobu voda přetékala přes
betonové přejezdy k nemovitosti manželů Příhodových, za plot jejich pozemku však
již nevystoupala. V Čakovci byla situace vážnější. Voda zde bouřlivě přetékala
bočním přelivem horní komory a prosakovala hrází. V případě protržení hráze by byly
ohroženy nejen těsně sousedící chaty, ale samozřejmě i nemovitosti, které těsně
sousedí s meliorační stokou, ze které voda z obou komor odtéká. Po urgenci nájemců,
byla stavidla obou komor postupně otevřena a odtoky pročištěny a k protržení boku
horní komory nedošlo. Voda zaplavila zahrádky u dvou chat, při kulminaci meliorační
stoky došlo k vylití na travnatý pás a cestu kolem meliorační stoky a na zahrádku
pana Hüttera. Na Podevrážském mlýně byla situace stabilizovaná, voda stačila
oběma přelivy odtékat a zdaleka nedosáhla výšky hladiny v roce 2002, ačkoliv se
rozlévala do luk pod mlýnem, most přes Dehtářský potok za místní komunikací na
Žabovřesky nebyl nijak ohrožen. Vedení obce děkuje všem dobrovolníkům, kteří
samovolně pomohli zvládnutí situace čištěním zanesených stok a výpustí, nebo
hlídáním inkriminovaných míst. Starostka pověřila dalším monitoringem situace pro
Čakovec J. Jabůrkovou, pro Čakov J. Dušáka. Zároveň zastupitelstvo pověřilo
starostku aktualizací povodňového plánu a krizové karty obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Bc. Jan Dušák
Jana Jabůrková
Ing. Filip Petrách

