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TS STOCHOV, s.r.o.

Vážení občané,
dne 23.1. 2012 byla dokončena rozsáhlá havarijní oprava poruchy na páteřním rozvodu
tepla pro město Stochov. Závada vznikla na předizolovaném potrubí a pro její odstranění
bylo třeba zajistit specialisty z firmy ISOPLUS Opatovice, kteří jsou oprávněni opravy
izolací provádět. Toto bylo hlavním důvodem, proč výkop na křižovatce ulic Švermova a J.A. Komenského byl otevřen více než
deset dnů. Po zahrnutí výkopu byly provedeny terénní úpravy a finální fáze (zatravnění lokality dotčené výkopem) bude provedena v jarních měsících tohoto roku.
V závěru měsíce ledna jsme provedli konečné zpracování podkladů pro vyhodnocení spotřeby tepla ve Stochově, které slouží
jako podklad pro rozúčtování nákladů na teplo pro jednotlivé bytové domy. Proti roku 2010 bylo v loňském roce vyrobeno
a dodáno do topné soustavy zhruba o 15% tepla méně. Tento stav byl způsoben jednak teplotně abnormálním závěrem roku
2011 a zejména postupujícími pracemi na zateplování objektů ve Stochově. Lze konstatovat, že dům, který je kompletně zateplen( vč. výměny dveří, oken, střech....) reálně odebírá až o 20% méně tepla než objekt nezateplený. Tento stav jistě pocítíte
při pravidelném ročním vyúčtování nákladů spojených s bydlením.
Závěrem bych vás chtěl informovat, že během jarních měsíců bude v objektech, v nichž byly původně blokové uhelné kotelny, probíhat postupná likvidace původních technologií, které byly vyřazeny z majetku města. Obyvatelé dotčených domů budou
vždy předem informováni o termínech prací.
Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

Velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou přistavovány v různých částech Stochova takto:
Každý první sobota v měsíci - Čelechovice u obchodu - sobota 9 – 11 hod.
Každá druhá sobota v měsíci - Stochov, křižovatka Dlážděná x J.A. Komenského 9 – 11 hod.
Každá třetí sobota v měsíci - Slovanka, u obchodu 9 – 11 hod.
Každá čtvrtá sobota v měsíci - Stochov , křižovatka Hornická x Školní 9 – 11 hod.
V případě páté soboty v měsíci - Honice , u obchodu 9 – 11 hod.
Velkoobjemový odpad je přebírán pracovníkem TS.
Do velkoobjemového odpadu nepatří: veškerý tříděný odpad, tzn. papír, plasty, sklo, lahve – zkrátka
vše na co máme kontejnery na tříděný odpad.
Dále sem nepatří: nebezpečný odpad, tzn. pneumatiky, elektrospotřebiče, elektromateriál, barvy
a chemikálie a jejich obaly, sklo atd.

CHODNÍKY A CHODCI - VERDIKT NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (převzato z deníku Právo)
Chodec, který jde po viditelně namrzlém či zasněženém chodníku bez zvýšené opatrnosti a upadne, nemá nárok na odškodnění. Plyne to z verdiktu Nejvyššího soudu ČR (NS), který upozornil na to, že i chodec musí znát své limity a brát v potaz
nebezpečí, kterému se vystavuje při pohybu na neupraveném chodníku.
„Pokud chodec ví, že chodník není uklizený, je na něm námraza, a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto faktory nebere
v úvahu, potom v případě úrazu nemůže očekávat, že bude odškodněn. Odškodnění by chodec mohl očekávat v případě, že
dojde k nečekané změně, kterou nemohl předpokládat, například, že dojde k náhlé změně počasí a chodník se nečekaně změní
v ledovku,“ řekl Právu mluvčí NS Petr Knötig.
Za úraz na komunikaci tak zřejmě může chodec čekat odškodnění pouze v případě, že po vstupu na chodník se náhle změní
počasí a cesta náhle namrzne či zasněží. Chodec tedy při vstupu na neupravenou komunikaci musí předpokládat nebezpečí
a přizpůsobit tomu svoji chůzi. Nárokovat odškodnění tak může jen v případě úrazu za nepředvídatelných okolností.
Od roku 2009, kdy zodpovědnost za údržbu komunikací nese majitel, tedy převážně obce, úrazů na chodnících přibylo, jelikož
důsledný úklid komunikací není v možnostech obcí, ať z důvodů technických či finančních.
Jestliže na obce měla tlačit alespoň hrozba finančních odškodnění, pak po tomto verdiktu Nejvyššího soudu mohou správci
obecních pokladen opět klidně spát.
Odpovědnost za své zdraví je podle NS v rukou chodců, a tak by si měl občan před odchodem z domova zkontrolovat
v médiích či na internetu aktuální zpravodajství o počasí, vybavit se na ztížený pohyb terénem a hlavně nikam nespěchat.
Na zledovatělém chodníku se tedy chodec pohybuje pečlivým posouváním nohou. Zbystřit je třeba na zledovatělých
schodech, které, nelze-li se jim vyhnout, člověk absolvuje za přispění všech končetin. Pro důchodce doporučuje NS použití
turistických hůlek s ostrým bodcem, případně použít speciální chodítko.
Ing. Jiří Kudrna - TS Stochov, s.r.o.

