Informace z Obecního úřadu
22.7.2022
* Milí sousedé, oznamuji, že náš obecní úřad bude zavřený od 25.7. do cca 10.8. Já odjíždím
na dovolenou do zahraničí a paní Liďáková je stále ve stavu nemocných. Uvidíme, kdy se nám
vrátí 
* V týdnu od 25.7. do 31.7. budou čerpat dovolenou také zaměstnanci, pan Tonda Novotný a Laco
Smolka. Mohla bych požádat ty z vás, kdo bydlíte kolem květinových záhonů, nově zasazených
keříků v příkopu podél hlavní silnice, nebo stromů, zda-li byste je nezalili? V tomto horku mám
obavy o jejich přežití. Moc vám tímto děkuji.
* Nabídky slepiček:
1. farma DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává ve čtvrtek 4. srpna 2022 v
13:45 hod. u zvoničky kuřice hnědé, černé a bílé - stáří 17 - 21 týdnů, cena 220 - 245 Kč/ks.
Objednání (doporučujeme) je možné na tel.: 777 98 99 78 nebo
drubezarna.mirovka@seznam.cz
2. firma Svoboda Lučice oznamuje, že bude prodávat v sobotu 6. srpna 2022 v 12.30 hodin
u kontejneru u rybníka nosné kuřice, stáří 13 týdnů, cena 180,- Kč/kus, barva červená a černá.
Objednání je možné na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz
* Blíží se stavba nové trafostanice s názvem „Za potokem“, která bude napájena kabelem
vysokého napětí z trafostanice u kravína a bude posilovat konec obce na Všetaty, s novou
výstavbou. Stávající trafostanice u kravína se bude měnit za novou. Kabel vysokého napětí se
povede podél hlavní silnice. Tato stavba je stavbou ČEZu a bude ji provádět firma Miloslav
Kalců, projekce elektro. Obec si v rámci této stavby „připoloží“ nový kabel pro veřejné
osvětlení a vysokorychlostní internet (chráničku pro optiku). Začátek stavby je nahlášen na
1.8., trvání do 30.11. Budou nás čekat dopravní omezení, v prvním týdnu dojde k instalaci
dopravního značení. Průběh trasy je vyvěšen v nákresech na úřední desce u cukrárny.
V některém období nebude možné parkovat na návsi u křížku, projíždět k nemovitostem ano.
Zatím nevím, jak budou vyřešené autobusy (do Kostelce a pak 377 do Letňan), dozvím se po
dovolené. Pokud budete potřebovat v souvislosti s touto stavbou cokoli vyřešit, kontaktujte
mne prosím.
* Byl vybrán projektant na projekční práce ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci návsi u
křížku. Bude pokračovat v rozpracování hotové studie rekonstrukce, kterou pro nás zhotovil
ing Duda. Novým projektantem bude pan ing. Karel Kříž, který působí v projekční kanceláři
TIMEO. Pro vaši představu nabídl cenu 225 tis Kč (nejnižší nabídka). Cena nezahrnuje práci
geodetů a hydrologické posudky, vrty, zkoušky … dokončení dokumentace se předpokládá
koncem ledna 2023, vydání stavebního povolení do konce května 2023. V rámci výroby
dokumentace bude návrh projektantů předložen ke konzultaci s vámi – obyvateli Nedomic.

* Přeji hezké prázdniny 

