Úprava parku před obecním úřadem
V týdnu po Velikonočních svátcích bylo zahájeno plánované doplnění zelené výsadby v parku před obecním
úřadem. Jako první byl vysazen jehličnatý strom, věříme, že nám tato Korejská jedle vyroste do krásy a že ji,
po dosažení dostatečné výšky, budeme moci uplatnit navíc jako přirozený Vánoční stromek v době svátků
na konci kalendářního roku. Nyní bude ještě volná plocha parku doplněna o okrasné keře, následně budou
vyrovnány povrchové nerovnosti a doseta tráva .

Kontejnery na tříděný odpad
Na poslední veřejné schůzi zveřejnilo zastupitelstvo obce připravovaný návrh na nové stanoviště
velkoobjemových kontejnerů tříděného odpadu. Z původní dispozice u frekventované páteřní silnice
vedoucí obcí, kde mnohdy vznikaly rizikové situace při používání, je nové místo pro kontejnery
zakomponováno stranou od hlavní cesty nad parkem vedle staré hospody. Nové stanoviště je prakticky
nedaleko od původního, je velmi snadno dostupné jak pěším, tak automobilům, jedná se o slepou ulici, kde
není nebezpečný silniční provoz. Navíc kontejnery nebudou na očích návštěvníkům obce. Kapacitně je
stanoviště připravováno na 5 ks kontejnerů, tzn. plánujeme současně navýšení počtu kontejnerů pro plasty
ze stávajících dvou na tři. V příloze můžete vidět vizualizaci stanoviště a výkres půdorysu ze stavební
dokumentace. Pro ohrazení kontejnerového stanoviště je navržena v různém rytmu kombinace betonových
sloupků s dřevěnými plaňkami tak, aby nebyla v kontrastu s přiléhající zelení, nevypadala jako plot, ale spíše
vytvářela/zónovala veřejný prostor. Na vizualizačních přílohách samozřejmě v současnosti ještě chybí nově
osazená zeleň, kterou plánujeme vysadit po vybudování stanoviště ze strany pohledu od telefonní budky a
to v podzimním období tohoto roku. Samozřejmě se i tomto případě poradíme s odborníky ve Středisku
okrasných školek při ŠLP Kostelec n.Č.l. Na stavebním úřadu byl již tento záměr projednán. Nyní nás ještě
čeká projednání nového řešení s komunikačním inženýrem na Dopravním inspektorátu v Kolíně a následně
s Dopravním odborem v Říčanech. Rádi bychom stanoviště vybudovali do letních prázdnin, samozřejmě
bude hlavně záležet na časovém průběhu zbývajících administrativních záležitostí.

Nový užitkový parčík
Souběžně s informací o přesunutí stanoviště kontejnerů zveřejnilo zastupitelstvo další postup na ploše
bývalého stanoviště stavebních buněk na náměstí lípy Svobody. Určitě si většina z Vás povšimla vyklizení
tohoto prostoru. Stavební buňky byly převezeny, stejně jako betonové panely, do areálu „hnoják“. Zde
budou buňky nadále sloužit jako zázemí technické údržby obce, betonové panely budou použity
k vybudování přepážek mezi nově připravovanými kojemi pro efektivnější třídění sváženého materiálu. O
tomto Vás blíže seznámíme, jakmile v dané věci pokročíme, nyní si nové řešení technicky připravujeme a
současně probíhá jednání s veškerými spolumajiteli dotčených pozemků pod stavbou „hnojáku“. Proto se
vrátíme k uvolněné ploše na obecním náměstíčku. Jsme rádi, že se nám konečne podařilo nalézt nové
prostory pro zázemí údržby a sklady obce. Nové prostory si sice vyžádají větší, či menší stavební úpravy , ale
veříme, že se nám je podaří realizovat ještě v tomto roce tak, abychom v zimním období při údržbě
komunikací původní stanoviště buněk nepostrádali. Nově uvolněnou plochu plánujeme jednoduše
zazelenit. Koncepce byla na veřejné schůzi představena rovněž ve zjednodušené grafice. Novou podobu
opětovně tvoříme po konzultaci ve Středisku okrasných školek při ŠLP Kostelec n.Č.l. : nově zatravněnou
plochu plánujeme ze tří stran ohraničit živým plotem, tvořeným „Skalníky“, uprostřed zpevněný chodník
doplněný parkovými lavičkami a v popředí dva okrasné, sezonně kvetoucí keře. Ohraničení chodníku a čelní
hranice parku dřevěnými podélnými obrubníky. Uvidíme jak se bude zeleň v budoucnu rozrůstat, zda se
případně uvedená výsadba něčím doplní, nebo se bude pouze udržovat. V příloze předkládáme
zjednodušený nákres nového řešení.

