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Kdo ho nečte, jako by ani nebyl
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Územní plán Loučky
Kvalita vody a kanalizace
Výběr z usnesení zastupitelstva

VEŘEJNÉ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední veřejná schůze letošního
roku se bude konat
15.12.2016
Tímto zveme všechny obyvatele k účasti
na této schůzi. Pevně věříme, že účast
bude obdobná, jako na posledních dvou
veřejných schůzích.

VÝZVA OBČANŮM - ÚZEMNÍ PLÁN LOUČKY
Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Loučky rozhodlo dne 20.10.2016 o pořízení Územního plánu Loučky. V souvislosti s
tímto rozhodnutím Vás, občany a vlastníky nemovitostí, rodinných domů, ostatních staveb a pozemků
žádáme, abyste si zvážili své budoucí záměry na změny v území obce Loučky (k.ú. Loučky u Turnova)
a předložili své návrhy k území na Obecní úřad Loučky, a to v termínu do konce března 2017.
Pro podání lze využít formulář, který je k dispozici v tištěné podobě na Obecním úřadu Loučky a v
elektronické podobě na stránkách obce Loučky a města Turnov.
Všechny návrhy zastupitelstvo obce následně projedná a ty, které schválí, budou předány zpracovateli
územního plánu.
V rámci projednávání územního plánu jsou dotčenými orgány uplatňována stanoviska, která jsou pro
pořizovatele závazná. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města,
jako úřad územního plánování.
V případě dalších dotazů k pořizování územního plánu informace podá:
paní J. Ládová – Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města,
tel. 481 366 401, e-mail j.ladova@mu.turnov.cz.
Starostka obce Loučky Lenka Kvintusová
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Kanalizace a kvalita vody
Veřejné zasedání zastupitelstva bylo dne 20.10.2016
obohaceno o návštěvu dvou odborníků a to zástupce
města Turnov p. Houžvičku(odbor životního prostředí)
a p. Hejduk (VHS Turnov).
Pan Hejduk shrnul, že obec Loučky je jedinou obcí v
kraji, která má problém s pitnou vodou. VHS Turnov
nechalo zpracovat studii "Likvidace odpadních vod
Loučky", ve které je prokázáno, že díky absenci
kanalizace ústí neodkanalizované domy do dešťové
kanalizace a tím je ohrožena kvalita vody. V této
situaci je nutné řešit jak příčinu, tak i následek a tedy
kvalitu vody i kanalizaci. VHS Turnov se rozhodlo
vybudovat v Podloučkách úpravnu vody, která bude
placena z dotací libereckého kraje v hodnotě cca 1
mil. Kč (v současné době zpracováván projekt) a dále
se jedná o záloze vodního systému a tedy náhradní
zdroj vody pro obec Loučky, který by měl být ze
Železného Brodu. Ke kanalizaci se p. Hejduk vyjádřil
následovně: občané mají zákonnou povinnost
odkanalizovat své domy, možným řešením pro celou
obec by bylo vybudování centrální čističky vody (s
pomocí VHS Turnov a dotacemi). Toto řešení by bylo
komplexní avšak náklady pouze na výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) jsou
odhadovány na 35 mil. Kč. Část nákladů by pokryly
dotace, ale 15 mil. Kč by bylo nutné uhradit z rozpočtu
obce. V těchto nákladech dále nejsou zahrnuty
náklady na stavbu kanalizace na obecních cestách a
další. Investice tohoto rozsahu by znamenala
zadlužení obce na několik desítek let. Dalším možným
řešením jsou domovní čistírny, které je možné
vybudovat buďto individuálně (s maximálním možným
přispěním obce, možné i finančním), nebo řídit jejich
provoz obcí (toto řešení je nyní podporováno státem dotace).

ÚKLID HONITBY
Na přelomu října a listopadu 2016
provedli myslivci z Mysliveckého
spolku Klokočské skály opět po roce
úklid honitby mj. i v k.ú. Loučky u
Turnova. Do sběrného dvora Turnov
Vesecko byly z přírody vyvezeny jak
odpady nebezpečné, tak i ostatní.
Pochopitelně nebylo v silách myslivců
z honitby vyvést všechny odpady,
které
sem
sobečtí
jedinci
odhodili............, avšak každá asanace
životního prostředí se počítá!
Adam Sládek
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Pan Houžvička informoval všechny přítomné,
že současný stav v mnoha domech již
nevyhovuje současným zákonným předpisům
a vyzval občany k součinnosti a řešení této
situace. Představil zde variantu domovních
čistíren odpadních vod. Znovu potvrdil, že v
současné době stát vypsal dotační program
na zřízení ČOV v obecní režii. Dále občanům
představil možnosti v oblasti domovních ČOV
- ČOV se vsakováním nebo s napojením do
dešťové kanalizace; možnost kombinace
septiku a dočišťovacího filtru nebo balená
domovní
čistírna
s
ruční
nebo
automatizovanou
obsluhou.
Pořizovací
náklady domovních ČOV odhadnul na 60 tis.
Kč plus je nutné zahrnout další související
náklady (např. stavební práce).
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 28. října se konalo již letošní druhé vítání
občánků. V současné době má obec Loučky celkem 160 občanů.
Revize kotlů - Obyvatelé si mohou na internetu
najít revizního technika a to dle místa bydliště a
značky kotle. Občanům, kteří nemají možnost
připojení k internetu, nabízíme možnost využít PC
v obecní knihovně nebo se osobně zeptat na
obecním úřadě. Náklady za revizní zprávu se pohybují od 1.500 Kč do 2.000 Kč, pokuta za chybějící revizi může činit až 50.000 Kč.
Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva životního
prostředí i odkaz na seznam odborně způsobilých
osob k provedení revize kotle naleznete na webu
obce v sekci úřední deska.

Zastupitelstvo schválilo pokračovat i letos v tradici
vánočních nadílek pro děti ve věku 0 – 15 let
přihlášené v obci k trvalému pobytu. Příspěvek
obce na jeden balíček je stejný jako v minulém
roce a tedy 130,- Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo podle § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění o
pořízení Územního plánu obce Loučky.
Sokolovna byla opět napadena dřevomorkou a
vzhledem k nutné úpravě sokolovny se zde
nebudou moc konat žádné kulturní akce.

V současné době se zpracovává pasport místních
komunikací, což přesně vymezí co je a co není
účelová komunikace, značení, atd. Dále již probíhá osazování značek.
V minulých měsících proběhla oprava a úprava
chodby OÚ (zábradlí, obložení chodby), stříšky
nad vchodem a úprava vstupních prostor včetně
vchodových dveří. Jedinou nezrekonstruovanou
místností budovy OÚ je již pouze knihovna. Obec
by ráda na její rekonstrukci využila dotaci z ministerstva místního rozvoje, avšak pokud se tato nepodaří získat, provede rekonstrukci knihovny na
vlastní náklady.
Zastupitelstvo pracuje na zpracování
strategického plánu, který ze zákona musí mít
každá obec zpracovaný, se nyní již připomínkuje
v zastupitelstvu obci a jeho schválení je
plánováno do konce roku 2016.
Obec se pustila do úpravy hřbitova - hřbitovní zdi,
která bude nově oplocena (s ohledem na co nejlepší estetické a cenové řešení). Tato akce by
měla být realizována do konce roku.
Obec podepsala smlouvu na dopravní obslužnost
do konce roku 2019. Cena pro obec zůstává nezměněná.90,- Kč na obyvatele a rok.
Obec se společně s obcemi libereckého kraje zapojila do burzy na dodávky energií. Tímto aktem
obec získala cenově příznivější dodávky elektrické energie a plynu.

Informace obecního úřadu
Severočeské komunální služby navrhují zavést
novou formu sběru plastů z domácností.
Již by se nevyužíval pytlový svoz, ale každá
domácnost by měla svou vlastní žlutou popelnici,
do které by odkládala nepotřebné plasty. Tato
varianta, je ale spojena s náklady na svoz, které by
činily cca 1200,- Kč ročně za jednu popelnici.
Připomínáme občanům platby za svoz a likvidaci
domovního odpadu a zároveň úhradu poplatků za
psa za rok 2016.
Poplatky za svoz KO v roce 2017 se budou platit
od února. Splatnost za I.pololetí je do konce dubna
2017, za II.pololetí do konce října 2017.
V případě, že potřebujete něco vyřídit na obecním
úřadě a hlavní dveře jsou zavřené, využijte zvonek,
který je umístěn na levé straně vedle dveří.
Tlačítko, které svítí červeně, je osvětlení zvonků.
Po jeho zmačknutí uvidíte na jmenovky a na
obecní úřad se po zazvonění dostanete pomocí
bzučáku.
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Co bylo ...
PO

28. října
Vítání občánků
Již po druhé se konalo vítání občanků obce Loučky. Tentokrát
byly přivítány čtyři malé slečny. Alžbětka Stránská, Natálka
Kysilková, Klárka Kvintusová a Lucinka Kvintusová.
Vítání proběhlo v prostorách Výstavního zastavení v budově
obecního úřadu.

Přestože, né všichni si to užívaly s úsměvem,
věřím že jejich život v Loučkách bude šťastný a spokojený

... a co bude

5
12
19
26

Prosinec 2016
ÚT ST ČT PÁ SO
1
2
3
6 7 8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

NE
4
11
18
25

Leden 2017
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Únor 2017
PO ÚT ST ČT PÁ
1 2
3
6
7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28

24
15

SO
4
11
18
25

NE
5
12
19
26

událost v obci
státní svátek, den volna
veřejná schůze zastupitelstva

10.prosince
VÁNOČNÍ NADÍLKA

ZPRAVODAJ

Pro všechny Loučecké děti je v sobotu 10.12.2016 od 15
hodin v místním muzeu připravena Vánoční nadílka.

Jménem svým a jménem
obecního zastupitelstva přeji
Vašim blízkým, krásné prožití
vánočních
a hodně zdraví,
pohody v roce 2017.
Lenka

celého
Vám i
svátků
klidu a

Na další číslo Zpravodaje
obce Loučky se můžete těšit
v březnu 2017.
Pevně věříme, že se s námi
chcete na jeho tvorbě
podílet, a proto jsme
otevřeni Vašim nápadům a
očekáváme i Vaše
příspěvky, popř. fotografie
s krátkým komentářem.
Vše můžete zasílat na
adresu:
obecloucky@seznam.cz

Vydavatel: Obec Loučky, Loučky 34, Turnov 511 01, tel. 727 822 787, 792 303 292. Elektronická verze také na
http://www.loucky.info/. Případné náměty, příspěvky, fotografie můžete posílat e-mailem na adresu obecloucky@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadě. Tištěnou verzi publikace a grafickou úpravu provedla N. Chludová.
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Kvintusová

