Informace z Obecního úřadu
21.03.2021
* Zastupitelstvo obce srdečně zve na první letošní veřejnou schůzi. I přes okolnosti je nutné
schválit hospodaření školy, podání žádostí o dotace, žádosti o podporu spolků, schválit výběr
světel veřejného osvětlení, případně další požadavky, které se do schůze objeví. Bude se konat
ve středu 24.3. od 19:00 na obecním úřadě. Ochranné prostředky nutné, nebo schůzi můžete
sledovat online, pokud mi pošlete váš email na obec@nedomice.cz , pošlu zpět odkaz.
* Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědně přispěli k úspěšnému provedení
Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Týká se každého, kdo má v půlnoci z 26. na 27.3. trvalý či
přechodný pobyt nad 90 dnů v ČR, každého domu (i neobydleného) a každého bytu (i
neobydleného). Sčítání se provede vyplněním formuláře za domácnost buď online – od 27.3.
do 9.4. na www.scitani.cz nebo v papírové formě – při terénním došetření donese sčítací
komisařka paní Alena Novotná, č. průkazu 90-04-07777, v termínu od 17.4. do 11.5. Údaje o
domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Listinný formulář přinese paní komisařka nebo je možné ho vyzvednout na poště v Kostelci
nad Labem, Neratovicích či Mělníku, odevzdat vyplněný zdarma tamtéž nebo jen vhozením
do poštovní schránky. Účast na sčítání je ze zákona povinná.
* Kontejner na sklo byl přemístěn od rybníka k obecnímu úřadu, večerní výsypy obtěžují
hlukem okolní zástavbu. I zde však nadále prosíme, nenoste sklo ve večerních hodinách.
* Obdrželi jsme od státu darem 50ks respirátorů. Rozdělili jsme je mezi občany nad 80 let.
* Firma Svoboda Lučice bude prodávat ve středu 24. března ve 12.50 u rybníka nosné kuřice,
stáří 14 - 20 týdnů, cena 155 - 190,- Kč/kus, barva červená a černá.
Doporučujeme objednat na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz
* Drůbež Novák HB (drůbežárna Mírovka), prodává 25.3.2021 ve 13:45 u rybníka nosné
kuřice stáří 15 týdnů za 160 Kč/ks. Objednávky na drubeznovakhb@seznam.cz, 777 98 98 67,
777 556 036
* TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší
obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly
kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční ve čtvrtek 25.3.2021.
Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle 400 Kč, za
revizi kotle na tuhá paliva 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle:
608 748 989
* Uzavírka silnice II/331 Stará Boleslav z důvodu opravy komunikace má začít 29.3. a trvat
více než rok, se zimní přestávkou, do 22.7.2022. Bude rozdělena do 5. etap a opravovat se
bude trasa od hřbitova ve Staré Boleslavi po křižovatku u Lhoty. Objíždka přes Kostelec.
1. etapa 29. 3. – 31. 8. – od hřbitova k „Porážce“, 2. etapa 1. 9. - 30. 9. od Porážky
k Probošťáku, 3. etapa 1. 10.– 31. 10. – od Probošťáku ke koním, 4. etapa na jaře 1. 4. 2022 –
15. 5. 2022 – od koní k Borku, 5. etapa 16. 5. 22 – 24. 7. 22 – od Borku ke křižovatce u Lhoty

