Informace z Obecního úřadu
24.7.2015
* Oznamujeme spoluobčanům, že jsme obdrželi další dotaci od Úřadu práce na zaměstnání
člověka na práce pro obec, a jak jste si již určitě všimli, panu Veselému pomáhá pan
Ladislav Smolka z Ovčár. Dotace je na dobu určitou, do 31.10.2015.
* Obecní úřad bude zavřený z důvodu dovolené v době od 3.8. do 12.8. V naléhavých
záležitostech se, prosím, obracejte na mne telefonicky, č. 606 357 436.
* Sucho – Povodí Labe hlásí pokles hladin vodních toků v celém území Povodí. Vodoprávní
úřad v Neratovicích proto všem občanům ukládá hospodárně nakládat s vodami, omezit
odběr vody z domovních studní, zejména nenapouštět bazény. Hejtman Středočeského kraje
vyhlásil až do odvolání období déletrvajícho sucha. Seznam omezení naleznete na úřední
desce a stránkách obce, důrazný je zejména zákaz rozdělávání ohňů na území regionu,
kouření v prostorách a místech, kde může dojít k šíření ohně, zákaz vjezdu motorových
vozidel do lesů a na polní cesty (netýká se vlastníků při obhospodařování), apod.
* Průběh kanalizace – hlavní stoky v naší obci jsou již hotové. Nyní probíhá budování
domovních přípojek, šachet a vystrojování technologií. V každé obci je samostatná parta
montérů, práce probíhají souběžně. Prosíme o přípravu elektrické přípojky a dodání revizí,
do konce prázdnin by měly být jímky vystrojené. Revize prosím dodejte na OÚ nejdéle
druhý týden v srpnu.
* Obec Ovčáry pořídila návrh územního plánu, je k nahlédnutí na OÚ Ovčáry nebo na
internetových stránkách. Nejpozději do 21.8. mohou občané a sousední obce uplatnit
připomínky. Doporučujeme občanům, kteří mají v Ovčárech pozemky, aby si návrh
územního plánu prohlédli včas.
* Odpady:
- žádáme občany, aby do tříděného odpadu neodkládali předměty, které tam nepatří,
jako kancelářská židle, keramické umyvadlo, koberec, … opět v září uspořádáme sběr
velkoobjemového odpadu, poté nebezpečného
- před obecním úřadem byla umístěna černá popelnice s otvorem pro vhazování
použitých olejů z kuchyní. Vychladlý olej po smažení přelejte do PET, plnou zavíčkujte a
vhoďte do popelnice. Šetřte tímto své odpady a kanalizaci, prosím
- žádáme občany, aby se nám vyjádřili k možnosti svozu komunálního odpadu jednou za
14 dní. Kdo pečlivě třídí (stále jsme na chvostě středočeského kraje při přepočtu množství
vytříděných komodit na občana) třeba nenaplní své popelnice každý týden. Pokud budeme
znát přesnější počet možných zájemců, budeme moci požádat svozovou firmu o nacenění a
odměnit ty, kteří třídí, levnější cenou za svoz
- v polovině července proběhlo na Cecemínsku výběrové řízení na dodavatele vanových
kontejnerů typu Avia o velikosti 11,5m3 a 6,8m3. Naše obec si objednala po jednom
kusu od každého. Ze 7 oslovených dodavatelů podali nabídku jen tři, z toho
nejvýhodnější nabídka nebyla kompletní, proto byl výrobce požádán o doplnění.
Řízení tudíž není ještě dokončené

