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Zákaz odběru povrchových vod
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad posoudil skutečnosti, na které upozornil správce
povodí Merboltického potoka – Povodí Ohře s.p., a ve veřejném zájmu
s účinností od 13.7.2018 do odvolání zakazuje odběr povrchových vod,
vyjma odběrů pro vodárenské účely.
Opatření se netýká pouze Merboltického potoka, ale i toků v širokém
okolí. Důvodem tohoto opatření je sucho v oblasti severních Čech, kdy
na předmětných tocích došlo k výraznému snížení průtoků a pokud bude
tento stav i nadále trvat, může ve vodních tocích dojít ke kyslíkovému
deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a
k ohrožení zajištění funkce vodního toku. Pro zajištění dodržování
zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.
Opatření je vydáno na dobu nezbytně nutnou, dle správce toku se
předpokládá do konce října. Kompletní veřejná vyhláška bude po dobu
zákazu zveřejněna na úřední desce obce.
V souvislosti se suchem a extrémními teplotami byla také dnes
31.7.2018 Českým hydrometeorologickým ústavem vyhlášena smogová
situace v Ústeckém kraji z důvodu vysokých koncentrací troposférického
OZONU. Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách se doporučuje
zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí
dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími
potížemi, starší občany a malé děti. Situace by se měla zlepšit
s ochlazením.

Pitná voda
Ke změně situace pomalu dochází také v obecním prameništi
napájejícím vodojem a vodovodní řad. I zde je již hodně znatelný pokles
přítoku. I přes vážnost situace voda stále teče. Opětovně všechny
odběratele vyzíváme k zodpovědnému přístupu a omezení odběrů pitné
vody na nezbytně nutné množství. Važme si toho, že voda stále teče,
již zítra to tak být nemusí. Pokud se slábnoucím přítokem nedojde také
ke snížení odběrů, začne klesat hladina vody ve vodojemu, což způsobí
zavzdušňování řadu a voda nepoteče…
Neradi bychom něco takového přivolávali, ale pokud k něčemu
takovému jako zavzdušňování apod. u Vás dojde, dejte nám to na obec
bezodkladně vědět! Čím dříve budeme o problému vědět, tím dříve ho
budeme moci začít řešit.

Opravy břehových zdí potoka
S dokončováním prací na opravě břehové zdi Merboltického potoka
podél silnice pod č.p. 129 budou v nejbližší době zahájeny další dvě
opravy.
Jedná se o opravu cca 300 m dlouhého úseku za potokem od č.p.
135 směrem dolů až k č.p.198. Zhotovitelem této stavby bude spol.
NOWASTAV a.s.. Stavbyvedoucí p. Knap, tel.: 777 721 437 se po obci již
v tomto
týdnu
pohyboval,
kdy
navštěvoval
majitele
dotčených
nemovitostí. Tato stavba by měla trvat cca 3 měsíce. Práce s sebou
přinesou omezení průjezdnosti silnice. V projektu zvláštního užívání
komunikace je navrženo uzavření jednoho jízdního pruhu a kyvadlový
provoz řízený semafory. Dle stavbyvedoucího se budou snažit provoz
omezovat co nejméně a pouze během dne při provádění prací. Technika
zajišťující převoz materiálu se však bude pohybovat i v jiných částech
obce, kde bude materiál složený. Buďte proto opatrní.
Druhou stavbou, která by měla být zahájena je oprava části opěrné
zdi mezi silnicí a potokem pod vesnicí nad odpočívadlem. Část zdi zde
byla již nedávno opravena, nyní budou práce pokračovat. Jedná se cca
o 100 m úsek, který sice není přímo v obci, ale silniční provoz také
omezí. Tuto stavbu bude provádět spol. AFC Servis DC a.s.

Komunální volby
Dnešním dnem, 31.7.2018 skončil termín pro podání kandidátních
listin registračnímu úřadu. Dle dosavadního ohlasu bude v Merbolticích
kandidátů dostatek. Je vidět, že další směřování obce není mnoha lidem
lhostejné a chtějí se na něm také sami podílet, což je dobře.
V druhé polovině srpna bude zveřejněn seznam jednotlivých
kandidátů.

