
CO SE UDÁLO
A BUDE DÍT

V P¤EZLETICÍCH
NA POLI KULTURNÍM
Jako kaÏd˘ rok, tak i loni do Pfiezletic

zavítal Mikulá‰ a ãerti a hlavnû s sebou pfii-
nesli spoustu dáreãkÛ pro na‰e nejmen‰í,
ale i ty odrostlej‰í dûti.

Na v‰echny se dostalo a i pfies oãividn˘
strach nûjako tu básniãku ãi písniãku pfied-
vedly. Sem tam ukápla i slziãka.

Dáreãky ov‰em tentokrát nedostávaly jen
dûti. Mikulá‰ pfii‰el s dáreãky i Mikulá‰skou
zábavu obdarovat dospûlé. Jen ‰koda, Ïe dá-
reãkÛ bylo více neÏ tûch, kter˘ byly urãeny.

Pomûrnû hojná byla úãast na zájezdu do
Skanzenu v Pfierovû n.L. I poãasí nám v ten
den pfiálo, trochu pfiimrzlo a vánoãní atmo-
sféra byla témûfi dokonalá. Komu byla zi-
ma, ukonãil prohlídku Skanzenu dou‰kem
teplé medoviny. Pfied setmûním byli v‰ich-
ni uÏ ve sv˘ch domovech. Stejn˘ zájezd,
tentokrát s velikonoãní v˘stavou, plánuje-
me kolem Velikonoãních svátkÛ.

Ani v leto‰ním roce nechceme a nebude-
me zahálet. V prvním ãtvrtletí chystáme jiÏ
tradiãní karneval pro dûti a pfiátelské pose-
zení u kávy s dfiíve narozen˘mi. spoluobãa-
ny.Tû‰íme se na Vás a doufáme, Ïe se s ná-
mi budete v hojném poãtu setkávat na v‰ech
akcích, které pro vám pfiipravujeme. Nebu-
dou chybût ani tradiãní Májové oslavy.

Na závûr bych ráda zmínila je‰tû místní
knihovnu.  Mnozí z Vás uÏ vûdí, Ïe v obci
máme pomûrnû pûknû vybavenou kniho-
vnu. ProtoÏe spolupracujeme s knihovnou
v Brand˘se n.L. a v ¤íãanech, je moÏno vy-
pÛjãit i pomûrnû „ãertsvé“ novinky.  Pfiijì-
te, paní Malá Vám ráda ve v˘bûru poradí,
a to kaÏdé pondûlí od 16,00 do 18,00 hodin
v b˘valém statku „u KfienÛ“. O. H.

Pondûlí 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Úter˘ 8:00 - 12:30 13:00 - 19:00
Stfieda 8:00 - 13:00
âtvrtek 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 13:00
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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 400 kusÛ.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE,
PROSÍM AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!

ZDARMA

P¤EZLETICE âESKOMORAVSKÁ/âERN¯ MOST
Pondûlí - Pátek Sobota - Nedûle Pondûlí - Pátek Sobota - Nedûle

4,11 302 5,58 386 4,45 302 6,43 386

4,53 386 7,18 386 5,23 386 8,13 386

5,16 302 8,48 386 5,45 302 9,43 386

5,53 386 10,48 386 6,42 302 11,43 386

6,16 302 12,48 386 6,55 386 13,43 386

7,08 302 14,48 386 7,50 302 15,43 386

7,33 386 16,48 386 8,13 386 17,43 386

8,16 302 18,48 386 9,18 386 20,13 386

8,43 386 20,53 386 9,55 302 22,09 386

9,50 386 22,53 386 10,18 386 23,39 386

10,21 302 10,55 302

10,50 386 11,18 386

11,21 302 11,55 302

11,50 386 12,18 386

12,21 302 13,03 302

13,03 386 13,41 386

13,32 302 14,08 302

14,13 386 14,41 386

14,42 302 15,13 302

15,13 386 15,48 386

15,42 302 16,13 302

16,18 386 16,48 386

16,42 302 17,13 302

17,18 386 17,58 386

17,42 302 18,45 302

18,48 386 19,45 302

19,11 302 20,13 386

20,16 302 20,45 302

20,53 386 22,09 386

21,36 302 22,35 302

22,53 386 23,39 386

23,16 302 23,55 302

linka 386 platí od 16.1.2007

JÍZDNÍ ¤ÁD OZNÁMENÍ
Vzhledem k tomu, Ïe v posledních

dnech pfie‰la pfies republiku jiÏ nûkoli-
kátá vlna vichfiice, je pravdûpodobné,
Ïe do‰lo na va‰ich pozemcích ke zlámá-
ní stromÛ nebo jejich vûtví. V pfiípadû,
Ïe stromy potfiebujete pokácet nebo
profiezat, je nutno podat na obecním
úfiadû Pfiezletice Îádost o povolení ke
kácení – profiezání. Formuláfi je k dis-
pozici na úfiadû nebo u p. âervínové
a v dohledné dobû bude i ke staÏení na
webov˘ch stránkách obce.

Kladné vyfiízení Ïádosti je omezeno
dobou povolení ke kácení stromÛ dle
vyhlá‰ky MÎP âR ã.395/1992 Sb.

Mimo úfiední hodiny v naléhav˘ch pfiípadech ovûfiování podpisÛ nebo listin po pfiedchozí
telefonické dohodû (286 852 133 - OÚ, 286 856 323 - Dvofiáková)

Ú¤EDNÍ HODINY
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NEJâASTùJ·Í
M¯TY O T¤ÍDùNÍ

ODPADÒ
� M¯TUS: Pfied vhozením do kontejneru je tfie-

ba odstranit z PET lahve víãko a etiketu.
— PRAVDA: PET lahve mÛÏete do kontejne-

ru vhazovat s etiketou i víãkem. Obojí bude
pfii dal‰ím zpracování odstranûno. PET láhve
se‰lápnûte!!! Nese‰lápnuté láhve jsou objem-
né a tím zdraÏují pfiepravu, komplikují mani-
pulaci a recyklace se tak stává nákladnûj‰í.

� M¯TUS: Pfied vhozením do kontejneru
musím kelímky od jogurtÛ, másla a jin˘ch
potravin dÛkladnû vym˘t.

— PRAVDA: Drobné zneãi‰tûní obalÛ nevadí.
Staãí tedy, kdyÏ potravinu dojíte nebo
z kelímku vy‰krábete. Zbytek neãistot bude
odstranûn pfii dal‰ím zpracování.

� M¯TUS: Pfied vhozením do kontejneru
musím z ãasopisÛ a dokumentÛ odstranit
kanceláfiské svorky.

— PRAVDA: Svorky není tfieba odstraÀovat.
Pfii dal‰ím zpracování takzvan˘m rozvláknû-
ním jsou odlouãeny. Z papíru se stane
hladká ka‰e a tûÏ‰í ãásti jako svorky
a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou
vybírány magnetickou separací.

� M¯TUS: PVC je také plast, a tak patfií
do Ïlutého kontejneru.

— PRAVDA: PVC do kontejneru na tfiídûn˘
odpad nepatfií! Komplikuje následné zpraco-
vání smûsn˘ch plastÛ a energetické vyuÏití.
PVC obsahuje chlor, pfii zahfiátí tak mohou
vznikat nebezpeãné zplodiny. Tento druh
plastu poznáte podle znaãky 3. Jde napfiíklad
o novodurové trubky ãi linoleum.

� M¯TUS: Pfied vhozením do kontejneru
musím plastové obaly od kosmetiky dÛklad-
nû vym˘t, je to chemikálie.

— PRAVDA: Staãí, kdyÏ zbytky kosmetic-
k˘ch pfiípravkÛ, jako jsou m˘dla,
‰ampóny a krémy, vylijete. Doãi‰tûny
budou pfii dal‰ím zpracování.

� M¯TUS: Pfied vhozením do kontejneru
musím z dopisních obálek vytrhnout
fóliové okénko.

— PRAVDA: Do kontejneru na papír
mÛÏete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé
mají zafiízení, která si s fóliov˘mi
okénky poradí za vás.

� M¯TUS: Do kontejneru nesmím
vhazovat skartovan˘ papír.

— PRAVDA: Do modrého kontejneru
vhazujte skartovan˘ papír stejnû jako
kaÏd˘ jin˘ papír, kter˘ není mokr˘,
mastn˘ nebo jinak zneãi‰tûn˘. Tím
se myslí i biologické neãistoty.

Po úspû‰né dohodû s âeskou po‰tou budou s úãinností od 1. 2. 2007
ukládány po‰tovní zásilky, po‰tovní poukázky a odnosné dÛchody

na po‰tû ve Vinofii (Bohdaneãská 97, 190 17 Praha 9 – Vinofi).

Úfiední hodiny:
pondûlí – pátek  8,00 – 18,00 hod

(Tel.: 286 851 321)

Na v˘‰e uvedené po‰tû budou ukládány ty po‰tovní zásilky,
které nebudou úspû‰nû doruãeny z dÛvodu nepfiítomnosti adresáta

na Va‰i adrese (adresa zÛstává i nadále zachována
– Pfiezletice, 250 73 Jen‰tejn). 

V pfiípadû, Ïe budete chtít zachovat stávající ukládací po‰tu Jen‰tejn
(ul. 9. kvûtna 60, 250 73 Jen‰tejn), kontaktujte po‰tmistra po‰ty Jen‰tejn

tel.: 286 850 045.

Doufáme, Ïe s novû poskytovan˘mi sluÏbami budete plnû spokojeni.

� � �

MùSTSK¯ Ú¤AD BRAND¯S N/LABEM,
STARÁ BOLESLAV

pracovi‰tû Stará Boleslav, Mariánské námûstí 28

obãanské prÛkazy, cestovní pasy

úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00
úter˘, ãtvrtek 8,00 – 12,00 12,30 – 15,30

fiidiãské prÛkazy

úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00
úter˘, ãtvrtek 8,00 – 12,00 12,30 – 15,00

pracovi‰tû Praha, Biskupská 7, Praha 1

obãanské prÛkazy, cestovní pasy

úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00
úter˘, ãtvrtek 8,00 – 12,00 12,30 – 15,30

fiidiãské prÛkazy

úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00
úter˘, ãtvrtek 8,00 – 12,00 12,30 – 15,00

Formuláfie, které budou k dispozici na Obecním úfiadû Pfiezletice:
— pfiihla‰ovací lístek k trvalému pobytu
— Ïádost o obãansk˘ prÛkaz
— Ïádost o fiidiãsk˘ prÛkaz

Smûsn˘ odpad ---- stfieda ----
Plasty pondûlí ---- ãtvrtek
Papír ---- ---- ãtvrtek
Sklo ---- lichá stfieda ----
Krabice od nápojÛ podle potfieby

Upozornûní: Na kaÏdém kontejneru je nálepka s pfiesn˘m popisem
odpadu, kter˘ do daného kontejneru patfií. DodrÏujte, prosím, pfiesnost
tfiídûní, protoÏe v pfiípadû zaplnûní kontejneru nevhodn˘m odpadem,
je jeho obsah natolik znehodnocen, Ïe musí b˘t vysypán na skládku
ãi odvezen pfiímo do spalovny. Dûkujeme.

OZNÁMENÍ OBâANÒM

SVOZOVÉ DNY ODPADÒ
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VáÏení spoluobãané.
Dovolte mi nejdfiíve velice podûkovat za

hlasy, které jste ve volbách dali mnû
a v‰em ostatním zastupitelÛm. Za sebe mo-
hu fiíci, Ïe spí‰e neÏ radost na mne dolehl
pocit veliké odpovûdnosti. Budu se velice
snaÏit, nezklamat Va‰i dÛvûru a spolu
s cel˘m zastupitelstvem se pokusíme
o zlep‰ení kvality Ïivota v Pfiezleticích. 

Vzhledem k tomu, Ïe fiada záleÏitostí ne-
ní, bohuÏel, v rukách pouze starosty, mí-
stostarosty ani zastupitelstva, ale jsme vel-
mi závislí na rozhodování a vstfiícnosti fia-
dy dal‰ích úfiadÛ a úfiedníkÛ, nebylo by
vÛbec seriózní slibovat konkrétní vûci
a termíny. Proto mohu pouze slíbit, Ïe
udûláme v‰e proto, abychom „dluhy na
rozvoji“, které tato obec má, alespoÀ ãás-
teãnû odstranili nebo alespoÀ zaãali fie‰it.

Na na‰em prvním zasedání se zastupitel-
stvo rozhodlo, Ïe funkci starosty obce pfie-
vezmu já. Starosta zastupuje obec hlavnû
navenek, to znamená neustálé jednání
s úfiady, s firmami, s investory atd. Pan Ru-
dolf Novotn˘, kter˘ má místní znalost dale-
ko lep‰í, zÛstává ve funkci místostarosty
a bude se spí‰e vûnovat problémÛm smûfiu-
jícím dovnitfi obce. Ráda bych zdÛraznila,
Ïe samozfiejmû bude nutná velmi úzká spo-
lupráce nás obou. Tato na‰e spolupráce jiÏ
zaãala a jiÏ nyní mohu fiíci, Ïe se oba velmi
dobfie doplÀujeme. Rudolf Novotn˘ je mi
velikou oporou v m˘ch zaãátcích a jsem si
jistá, Ïe jak po pracovní tak i po lidské
stránce vycházíme velice dobfie.

Chtûla bych Vás informovat o na‰ich
aktivitách a plánech, na kter˘ch jsme jiÏ
zaãali pracovat:

1. V souãasnosti zaãínají práce na kanali-
zaãní a vodovodní síti. O této problematice
najdete ve zpravodaji i ve sv˘ch schránkách
cel˘ jeden ãlánek. A budou následovat dal‰í.
Prosím, vûnujte mu peãlivou pozornost. Tady
bych ráda zdÛraznila, Ïe toto zastupitelstvo
jiÏ pfiebírá úkol, kter˘ byl na‰imi pfiedchÛdci
dotaÏen aÏ do realizaãní fáze. My nyní vy-
cházíme z fiady skuteãností, které byly doku-
mentaãnû, smluvnû i finanãnû zaji‰tûny jiÏ
dfiíve. Na‰ím velik˘m úkolem bude v‰e orga-
nizaãnû, s Va‰í spoluprací, zrealizovat a sna-
Ïit se zajistit dobrou kvalitu celé práce.

2. Chceme se pokusit ve spolupráci
s Elektrick˘mi rozvodn˘mi závody zmoder-
nizovat elektrickou síÈ v co nejvût‰í ãásti
obce. To znamená zakopat ve‰keré „dráty“
(elektrické vedení, místní rozhlas a osvûtle-
ní) do zemû. JiÏ pfied vánocemi jsme zaãali
jednat s ERZ o projektu. Velmi dÛleÏitá bu-
de dohoda o spolufinancování. Budeme Vás
prÛbûÏnû informovat, snad budeme úspû‰ní.

3. Na‰e obec bude v budoucích dvou aÏ
tfiech letech „jedno veliké staveni‰tû“. Po
dokonãení v‰ech tûchto staveb, bychom rá-
di zaãali se zvelebováním obce. JiÏ jedná-
me se Správou a údrÏbou silnic o rekon-
strukci státních silnic, které procházejí ob-
cí. Tato práce by snad mohla do konce ro-
ku 2008 probûhnout.

4. V katastru na‰í obce se také chystá bû-
hem 5 let nûkolik velik˘ch investorsk˘ch
soukrom˘ch v˘staveb rodinn˘ch domkÛ.
I fiada jednotlivcÛ v obci jiÏ staví ãi stavût
bude. „Stará ãást obce“ na toto není pfii-
pravena. Proto se chystáme ve spolupráci
s architekty pfiipravit také projekty na ob-
novu „centra obce“ a napojení nov˘ch
„satelitÛ“ na jiÏ existující obec. Chceme se
pokusit, alespoÀ trochu, koordinovat novou
v˘stavbu s vytvofiením zázemí, jak pro stá-
vající obyvatele obce, tak pro ty nové a zá-
roveÀ ji dopravnû na obec napojit.

5. Je zde také velik˘ dluh na na‰ich
obecních komunikacích (cesty, chodníky).
JelikoÏ tyto práce bude muset obec celé za-
ji‰Èovat projektovû i finanãnû, rozhodli
jsme se, Ïe zaãneme s pfiípravou projektÛ
jiÏ nyní, abychom se mohli pokusit zajistit
alespoÀ ãást financování z jin˘ch zdrojÛ
neÏ obecních, které jsou bohuÏel velmi
omezené. Tyto projekty budou také úzce na-
vazovat na projekt „obnovy centra“ obce.
Opût mohu slíbit pouze to, Ïe Vás budeme
informovat, jak se nám bude tento plán da-
fiit zaji‰Èovat.

6. JiÏ dlouhou dobu fiadu na‰ich obãanÛ
trápí problém s nedokonãen˘m chodníkem
do Vinofie. Jsme v kontaktu s nov˘m vedení
Vinofie, hlavnû s panem starostou ·varcem,
jelikoÏ nedokonãená ãást neleÏí v na‰em
katastru, ale máme informace, Ïe na tomto
intenzivnû pracují.

7. Od zaãátku roku jsme roz‰ífiili úfiední
hodiny na obecním úfiadû a zároveÀ ozna-
mujeme, Ïe paní Dvofiáková „pouze v kraj-
ních pfiípadech a pouze obyvatelÛm na‰í
obce“ bude, po telefonické dohodû ochotna
úfiednû ovûfiovat i o víkendech. Telefonní
ãísla na nûkteré zastupitele najdete na
www-stránkách a na nástûnkách v obci.
Doufáme, Ïe Vám takto rozvrÏené hodiny
budou vyhovovat.

8. JelikoÏ bychom rádi zve-
lebili na‰i obec alespoÀ malin-
ko jiÏ nyní, rozhodli jsme se za-
koupit multikáru a pfiijmout no-
vého správce obce pana Malého.
Doufáme, Ïe se nám bude dafiit
lépe zvládat úklidové a jiné prá-
ce v obci. Pan Mal˘ nastupuje
jiÏ 1. 2. 2007 a multikára, která
je jiÏ objednána do obce „dora-
zí“ asi v polovinû bfiezna 2007. 

9. Také velice intenzivnû pra-
cujeme na aktualizaci vefiejn˘ch
vyhlá‰ek, se kter˘mi Vás snad
jiÏ brzy seznámíme.

10. V rámci zlep‰ení komuni-
kace a informovanosti obãanÛ se budeme
snaÏit 3x - 4x do roka informovat v tomto
zpravodaji, prÛbûÏnû na vefiejn˘ch nástûn-
kách, na vefiejn˘ch schÛzích, na na‰ich no-
v˘ch www-stránkách a v pfiípadû dÛleÏit˘ch
informací i letáky do po‰tovních schránek.

11. Na závûr v˘ãtu na‰ich plánÛ, snad
mohu sdûlit první úspûch – jelikoÏ jsme za-
znamenali mnoho stíÏností na po‰tu v Jen-
‰tejnû (‰patné spojení, otvírací hodiny), po-
dafiilo se nám vyjednat s âeskou po‰tou, Ïe
od 1.2. 2007 budeme mít ukládací po‰tu ve
Vinofii. Viz informace dále.

Je zde i fiada dal‰ích úkolÛ a problémÛ,
které fie‰íme a budeme fie‰it. V na‰ich dal-
‰ích zpravodajích Vás budeme prÛbûÏnû in-
formovat o tûch, které jsem zmínila v tomto
ãlánku ãi pfiípadnû i o dal‰ích. NepovaÏujte
v‰ak tento v˘ãet za program tohoto zastupi-
telstva na toto volební období. Jistû chápe-
te, Ïe fiada z tûchto úkolÛ má daleko del‰í
ãasov˘ rozsah neÏ ãtyfii roky. Ale snad ales-
poÀ nûco vyfie‰íme a nûco posuneme dále.

Pfieji Vám hezk˘ zimní ãas a hlavnû tr-
pûlivost pfii v˘stavbû, která na‰i obec ãeká.

VERONIKA VRECIONOVÁ
starostka obce

SLOVO STAROSTKY

Zleva: Ing. Veronika Vrecionová, Ing. TáÀa Pan˘rová, Eva Fialová, Rudolf Novotn˘,
Olga Hanzlíková, Ing. Ludmila âervínová, Ilona ¤achová.
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To, Ïe má kaÏd˘ svou popelnici ãi plasto-
v˘ pytel na smûsn˘ odpad, je uÏ snad samo-
zfiejmostí (ty vyházené odpadky podél silnic
do a z obce snad nemohou b˘t od „Pfiezleti-
ãákÛ“), i kdyÏ vyjímky se bohuÏel poznají
podle koufie a hlavnû zápachu z komína.

Uãíme se uÏ tfiídit odpad, coÏ je podle
Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje jed-
nou z priorit ochrany a zlep‰ování Ïivotní-
ho prostfiedí; KÚ dokonce statisticky vy-
hodnocuje mnoÏství vytfiídûného odpadu na
jednoho obyvatele jednotliv˘ch obcí a se-
stavuje jejich TOP Ïebfiíãek (aktuální v˘-
sledky pro na‰i obec se pokusím získat do
pfií‰tího Zpravodaje).

ALE! Tfiídit odpad je sice super, ale ti,
co mû jiÏ znají z osobního jednání, jistû
vûdí, Ïe chci stále víc a budu chtít zapojit
a pfiimût ke správnému tfiídûní odpadkÛ
v‰echny své „sousedy“. Nestaãí donést
krabice od nábytku do kontejneru, ale je
nutné krabice se‰lapat na minimální ob-
jem. Tím se u‰etfií nejen místo, ale hlavnû
peníze pro obec, protoÏe nebude potfieba
tak ãasto kontejnery vyváÏet (kaÏd˘ v˘voz
se pochopitelnû platí!). A se‰lapat PET
lahve? To pfiece není pro nikoho taková
námaha ãi snad ano? Máme v obci jiÏ
3 místa na sbûr tfiídûného odpadu, pfiesto
kaÏdou stfiedu (den v˘vozu smûsného od-

padu) nûkteré popelnice „pfietékají“ papí-
rem, PET i sklenûn˘mi lahvemi.

Klasikou jsou jiÏ zavedené a fungující
jarní a podzimní kontejnery na zahradní od-
pad, velkoobjemov˘ i nebezpeãn˘. V loÀ-
ském roce bylo vyzkou‰eno pfiistavení kon-
tejnerÛ na kompostovateln˘ zahradní odpad
1x za mûsíc. Spousta lidí tuto akci pfiijala
s povdûkem, pfiesto v lokalitû Pod hájem,
Hru‰ková a U BaÏantnice byl kontejner vy-
uÏit skuteãnû jen minimálnû. Vûfiím, Ïe to
bylo pouze nedostateãnou a pozdní infor-
movaností ze strany obce a vûfiím, Ïe v le-
to‰ním roce se i zde kontejner vyuÏije a na
rohu „zeleného biokoridoru“ a cesty do Vi-
nofie nebude zakládána skládka zahradního
odpadu, vãetnû stavebního. Pfiedem dûkuje-
me. Akce bude opût probíhat v sobotu
v pevnû danou hodinu na více lokalitách ob-
ce. Tak si myslím, Ïe nemÛÏe b˘t problém
bûhem celého dopoledne odpad na nûkteré
místo dovézt. Jen chtít. Ve‰keré informace
budou vãas k dispozici. L.â.

Zastupitelstvo obce pfiipravuje komplexní program likvidace ve‰keré-
ho odpadu v Pfiezleticích, ale na druhou stranu oãekáváme, Ïe i obãané
sami pomohou udrÏovat pofiádek v obci. A ne jenom na vlastní zahradû
(v nûkter˘ch pfiípadech je potfieba uklidit si zejména na vlastním po-
zemku), ale i ve svém nejbliÏ‰ím okolí. Takov˘ch upraven˘ch zahrad
máme v Pfiezleticích, ale co za plotem? VÏdyÈ to v‰ichni sami vidíte!

OBEC
PRO OBâANY

1. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 7. 11. 06 zvolilo p. Ilo-
nu ¤achovou pfiedsedkyní Komise
pro správu obce. Práce celé komise
má b˘t spojujícím ãlánkem vztahu
obãan-obec a svou ãinností bude
aktivnû a pruÏnû pomáhat pfii fie‰e-
ní bûÏn˘ch problémÛ v Ïivotû nás
v‰ech. Mimo úfiední hodiny obecní-
ho úfiadu ãi v jiné zcela mimofiád-
né situaci je moÏno kontaktovat p.
¤achovou na mobilu 774 965 112.

2. ZO na zasedání dne 19. 12. 06
upravilo v˘‰i dávek a pfiíspûvkÛ
na rok 2007.

� novorozenci – jednorázov˘
pfiíspûvek ve v˘‰i 1.000 Kã
(pÛvodní 500 Kã)

� jubilanti – poukázka na zboÏí
v hodnotû 500 Kã

� dÛchodci – pfiíspûvek v hodno-
tû 25 Kã na 1 stravenku
(pÛvodní 15 Kã)

3. Díky aktivitû paní starostky
mÛÏeme (koneãnû!) vyuÏívat po‰tu
ve Vinofii, kde budou ukládány
po‰tovní zásilky pro obãany Pfiezle-
tic. Termín - 1. 2. 07. Dûkujeme.

4. Dne 18. 1. 07 odsouhlasilo ZO
nákup víceúãelového vozu MULTI-
CAR, jehoÏ obsluhu bude mít na
starosti nov˘ technickohospodáfi-
sk˘ zamûstnanec OÚ. „Multikára“
nebude slouÏit pouze pro potfieby
obce jako celku, ale ZO pfiipravuje
provozní a platební fiád na moÏ-
nost pronájmu vozu pro konkrétní
potfieby obãanÛ. L.â.

Ráda bych do vytváfiení této rubriky zapojila v‰echny obãany Pfiezletic,
ktefií mají jak˘koliv problém a jeho fie‰ení a vyfie‰ení jim není lhostejné.
PfiestoÏe mám na starosti vedení Komise pro Ïivotní prostfiedí, ráda jsem
po dohodû na zasedání ZO pfiijala nabídku koordinovat práce pfii pfiípravû
na‰eho zpravodaje. Rádi bychom vyuÏili to nejlep‰í ze star‰ích zpravodajÛ
(rubriky - kulturní akce, sportovní akce a úspûchy, rady zahrádkáfiÛm pro
dané roãní období, atd.), zároveÀ ale chtûli zkusit i nûco nového pod ná-
zvem Co nás pálí…. Chtûli bychom znát Va‰e názory i problémy a zároveÀ
se snaÏit nabídnout vhodné fie‰ení v dal‰ím ãísle zpravodaje. Tû‰íme se, Ïe
Vás tato nabídka zaujme a spoleãnû se nám podafií vylep‰it a zkvalitnit Ïi-
vot nás v‰ech v obci. Své podnûty mÛÏete zasílat pfiímo na mojí e-mailo-
vou adresu lida.cervinova@seznam.cz (pfiípadnû na mobil 605 218 826), na
obec.prezletice@prezletice.cz nebo dát osobnû na obecní úfiad.

S touto rubrikou teprve zaãínáme a tak dne‰ní pfiíspûvky jsem zpracovala sama na zákla-
dû Va‰ich podnûtÛ.

� PrÛjezd tûÏk˘ch mnohonápravov˘ch nákladních aut obcí. Firma ·vestka jezdí od
cukrovaru ve Vinofii velmi vysokou rychlostí pfies Dolní náves a dál stfiedem obce.
V tomto smûru jako jediném není umístûna dopravní znaãka Zákaz vjezdu nad 15 t.
Odpovûì: Obec mÛÏe zakázat vjezd a následn˘ prÛjezd nákladních aut Pfiezleticemi
pouze tehdy, kdyÏ dopravcÛm zajistí objízdnou trasu. V tomto pfiípadû bychom muse-
li mít souhlas starostÛ obcí, pfies jejichÏ obce by tato trasa vedla. Souhlasy z pochopi-
teln˘ch dÛvodÛ nezískáme, ná‰ problém bychom tak „pfiehodili“ na nû. V tuto chvíli
musíme poãkat na dokonãení okruhu kolem Prahy.

� Nepofiádek za vlastním plotem, leckde i na vlastním pozemku. Pfiíklad: Krásná upra-
vená zahrada, hezk˘ dfievûn˘ plot a mezi ním a silnicí bodláky, neposekaná tráva, blátivé
koleje od aut. VÏdyÈ i majitel cestou domÛ ten kontrast musí vidût.

� Co není mÛj pozemek, do toho mi nic není. Ale budu ho vyuÏívat jako skládku!
A nejlépe odpadu z vlastní zahrady a vÛbec nevadí, Ïe je druh˘ den pfiistaven kontej-
ner, vÏdyÈ kdo by ãekal, kdyÏ pfiíkop je hned vedle!!

� PouÏívat vefiejnou cestu jako záchod? To snad ne! Cesta od mÛstku u firma Bervid po-
dél strouhy do „okálÛ“ se stala pro nûkoho soukrom˘m WC. Sice zneãi‰tûná strouha (kam
má b˘t svedena pouze de‰Èová kanalizace z obce) k tomu svádí, ale kde to dotyãn˘ Ïije?!

� V‰udypfiítomné bláto. Je velká ‰koda, Ïe ve‰keré vycházkové cesty okolo Pfiezle-
tic jsou samé bláto a kdo nechce chodit „s blátem aÏ za u‰ima“, ten se musí jít pro-
cházet do Vinofie nebo hledat v Pfiezleticích asfaltové cesty (tûch je zatím velmi po-
skrovnu). BohuÏel i tyto „asfaltky“ dokáÏeme vlastní lhostejností zneãistit – cesta pfies
pole do Vinafiského háje je skuteãnû pfiíjemná zkratka do lesa (i opaãn˘m smûrem ces-
tou z práce ãi ‰koly), ale kdyÏ je mokro, tak pfiece kaÏd˘ musí vûdût, Ïe z oranice bu-
de bláto. Obalené boty blátem dokáÏí nûktefií oklepávat po celé vyasfaltované Topolo-
vé ulici. A kdo to uklidí? L.â.

NEBUëME LHOSTEJNÍ KE SVÉMU OKOLÍ

CO NÁS PÁLÍ…

!
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ROZPOâTOVÉ P¤ÍJMY v tis. Kã

1112   DPFO ze záv. ãin. 1.100
1113   DPFO ze sam. v˘d. ãin. 650
1114   DPFO z kap. v˘nosÛ 70
1115   DP právnick˘ch osob 1.300
1116   DaÀ z pfiidané hodnoty 2.200
1117   Poplatek ze psÛ 22
1118   Poplatek za úÏívání vefiejného prostr. 40
1119   Poplatek za provoz. v˘h. hracích aut. 40
1120   Správní poplatky 40
1121   DaÀ z nemovitosti 520
1122   Dotace ze státního rozpoãtu 19.500

Pfievod prostfiedkÛ ze spofiení RFB 18.669
Pfievod prostfiedkÛ ze spofiení HYPO 520 

44.671
2322   Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
2322   Ostatní investiãní pfiíjmy (spofiení st. pfiísp.) 35

3639   Komunální sluÏby a územní rozvoj
3639   2132   Pfiíjmy z pronájmu nemovitostí 150

3722   Sbûr a odvoz komunálních odpadÛ
3722   2111   Pfiíjmy z poskytování sluÏeb 520
2112   Pfiíjmy z prodeje zboÏí 5

6171   âinnost místní správy
6172   2111   Pfiíjmy z poskytování sluÏeb 1
6171   2112   Pfiíjmy z prodeje zboÏí 1
6171   2324   Pfiijaté nekapitálové pfiíspûvky a náhrady 6 

6311   Pfiíjmy a v˘daje z úvûrov˘ch finanãních operací
2141   Pfiíjmy z úrokÛ 200
6310   2142   Pfiíjmy z podílÛ na zisku a dividend 50

Pfievod zÛstatku z roku 2006 6.500

CELKEM 52.139

ROZPOâTOVÉ V¯DAJE
2212   Silnice, cesty 30

2219   Ost. záleÏitosti pozemních komunikací 50 

2222   Provoz vefiejné silniãní dopravy
2223   5193   V˘daje na dopravní územní obsluÏnost 150

2322   Odvádûní a ãi‰t. odpadních vod
2321   5321   Náklady na vodárnu 50

2522   Bezpeãnost práce
2521   5169   Nákup ostatních sluÏeb 15 

3113   Základní ‰koly
3113   5321   Neinvestiãní dotace obcím 400

3315   Knihovnické ãinnosti
3314   5229   Dotace na provoz 15

3319   Ostatní záleÏitosti kultury
3319   5164   Nájemné 20
3319   5169   Nákup ostatních sluÏeb 120

3319   5175   Poho‰tûní 40

3341   Rozhlas a televize
3341   5169   Nákup ostatních sluÏeb 20

3399   ZáleÏitosti kultury
3399   5194   Vûcné dary, jubilanti 25
3399   5492   Dary obyvatelstvu 6

3420   Ostatní tûlov˘chovná ãinnost
3419   5139   Nákup materiálu 50

3631   Vefiejné osvûtlení
3631   5139   Nákup materiálu 20
3631   5154   Elektrická energie 100
3631   5171   Opravy a udrÏování 80

3722   Sbûr a odvoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
3721   5169   Nákup ostatních sluÏeb 40

3723   Sbûr a odvoz komunálních odpadÛ
3722   5169   Nákup ostatních sluÏeb 550

3724   Sbûr a odvoz ostatních odpadÛ
3723   5169   Nákup ostatních sluÏeb 50

3746   Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
3745   5156   Pohonné hmoty a maziva 5
3745   5169   Nákup ostatních sluÏeb 50

4321   Ostatní péãe a pomoc obãanÛm
4319   5499   Ostatní transféry obyv. - stravné 100

5513   PoÏární ochrana - dobrovolná ãást 100

6112   Zastupitelstva obcí
6112   5023   Odmûny ãlenÛ zastupitelstva obcí 782

6171   âinnosti místní správy
6171   5011   Platy zamûstnancÛ v prac. pomûru 744
6171   5021   Ostatní osobní v˘daje 20
6171   5031   Sociální poji‰tûní - odvody 493
6171   5032   Zdravotní poji‰tûní - odvody 210
6171   5132   Ochranné pomÛcky 5
6171   5136   Knihy, tisk, uãební pomÛcky 5
6171   5137   Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek 200
6171   5139   Nákup materiálu 100
6171   5153   Plyn 60
6171   5161   SluÏby po‰t 5
6171   5162   SluÏby telekomunikací 60
6171   5163   SluÏby penûÏních ústavÛ 50
6171   5166   Poradenství, právní sluÏby 50
6171   5167   SluÏby ‰kolení a vzdûlávání 5
6171   5169   Nákup ostatních sluÏeb 100
6171   5171   Opravy a udrÏování 100
6171   5172   Programové vybavení 50
6171   5173   Cestovné 10
6171   5175   Poho‰tûní 10
6171   5362   Danû a poplatky 10

Investiãní akce "kanalizace-vodovod" 29.000

6410   Ostatní ãinnosti
6409   5901   Nespecifikované rezervy 17.984

CELKEM 52.139  

ROZPOâET NA ROK 2007 (zkrácen˘)



Ohlaste nám vzniklou ‰kodu na telefon 800 105 105 (Kooperativa) www.koop.cz
841 114 114 (âeská poji‰Èovna) www.cpoj.cz

Adresa pro zasílání dokumentÛ ke ‰kodám je âeská poji‰Èovna a.s. P.O.BOX 305, 601 00 Brno.

� Pofiiìte si seznam po‰kozen˘ch vûcí.
Formuláfi pro pofiízení seznamu dostanete na Obecním Úfiadû, agenturách âP nebo na www.cpoj.cz
Pokud máte pofiizovací doklady, pfiipojte je k seznamu po‰kozen˘ch vûcí.

� Evidujte náklady a práci, které jste nynloÏili na likvidaci ‰kody.
Tyto prokazatelnû vynaloÏené náklady a práce mohou b˘t souãástí náhrady Va‰í ‰kody.

� Zaãnûte s odstraÀováním ‰kody, jakmile to bude moÏné.
Je Va‰í povinností pfiedcházet vzniku následn˘ch ‰kod. Pokud je to nezbytné, musíte zaãít tyto práce provádût pfied pfiíjezdem mo-

bilního technika (v rámci moÏností lze provést provizorní zakrytí po‰kozené stfie‰ní krytiny apod., aby nedocházelo ke zvût‰ování
a roz‰ifiování jiÏ vzniklé ‰kody – napfi. zatékání pfii následném de‰ti).

� Dokumentujte vzniklé ‰kody, zvlá‰È pokud odstraÀujete následky pfied prohlídkou na‰ím mobilním technikem.
Pamatujte, Ïe ‰koda na Va‰em majetku musí b˘t prÛkazná. NezapomeÀte tedy na její fotodokumentaci. Máte-li k dispozici digi-

tální fotoaparát, je nejlep‰í cestou vypálit fotky na CD, které pfiedáte pfii náv‰tûvû mobilnímu technikovi.

� Uschovejte po‰kozené vûci, je-li to moÏné.
Zbytky po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch vûcí (zejména po‰kozené krytiny) ponechte v místû k následné prohlídce mobilním techni-

kem. Nebude-li to z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ moÏné, musíte zajistit prÛkaznost v˘‰e ‰kody (napfi.
fotodokumentací) a doloÏit dÛvod odstranûní tûchto vûcí (nafiízení hygienika, obecní vyhlá‰ka apod.)

� Pfiipravte si pojistnou smlouvu.
Není to pro likvidaci ‰kody nezbytnû nutné, ale cel˘ proces to zrychlí a usnadníte práci mobilnímu technikovi pfii zji‰Èování v˘-

mûr Va‰í po‰kozené nemovitosti.

� Odborn˘ likvidátor Vás bude kontaktovat, jakmile to bude moÏné a dohodnete si termín prohlídky.
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obãan hradit i práce na vefiejn˘ch plo-
chách, které budou souviset s v˘stavbou
této jeho pfiípojky.

Dovolujeme si pfiipomenout, Ïe Vás jistû
ãekají nemalé v˘daje, ale pfiipojením dojde
k v˘raznému zhodnocení Va‰í nemovitosti
z hlediska obecn˘ch cen.

Po celou dobu v˘stavby se Vás budeme
snaÏit co nevíce a co nejlépe informovat
a v‰echny informace neustále zpfiesÀovat.
Vãas Vám roze‰leme podrobné technické
specifikace jímek, elektrického kabelu atd.
Máte-li jakékoli otázky, nejasnosti ãi pro-
blémy, prosíme, neváhejte a ptejte se.
VÏdy, ale jen zástupce obecního úfiadu,
stavbyvedoucího firmy Zepris pana ¤ezníã-
ka, projektanta ãi elektrikáfie. Není vhodné

informovat se napfiíklad u sousedÛ, kaÏdá
pfiípojka bude mít svá specifika a rozdílné
technické podmínky. Co platí u souseda
nemusí platit u Vás. 

V‰echny ceny jsou zatím velmi orien-
taãní a vÏdy velmi záleÏí na konkrétních
stavebních podmínkách na Va‰ich po-
zemcích.

Velice Vás Ïádáme o toleranci, trpûli-
vost a spolupráci. Jistû bude docházet
k rÛzn˘m nepfiíjemn˘m situacím, ale jde
o to, aby jich bylo co nejménû. 

V‰em obãanÛm pfiedem dûkujeme za
spolupráci.

Veronika Vrecionová
Rudolf Novotn˘

DÛleÏité kontakty:
Starostka obce Veronika Vrecionová 286 852 133
Místostarosta Rudolf Novotn˘ 724 190 211
Stavbyvedoucí fi Zepris Jaroslav ¤ezníãek 777 800 582
Projektant Václav ·pilík 603 474 431
Firma pana Váchy Petr Vácha 608 024 821
Elektrikáfi Tomá‰ Aschenbrenner 731 163 293

kaÏdé pondûlí
od 19.30 ve spoleãenském sále

Místního úfiadu.

P¤IJëTE SI ZACVIâIT

pofiádá nábor ÏákÛ
roãníkÛ 96, 97, 98, 99, 00

sekretáfi oddílu:

telefon 603 470 686
Pfies zimu trénujeme

ve sportovní hale
pfii základní ‰kole ve Vinofii

Po – 1600–1730

Pá – 1600–1800

CO DùLAT, KDYÎ JSTE UTRPùLI ·KODU

FOTBAL VINO¤

KKKKOOOONNNNDDDDIIIIââââNNNNÍÍÍÍ

CCCCVVVVIIIIââââEEEENNNNÍÍÍÍ
PPPPRRRROOOO  ÎÎÎÎEEEENNNNYYYY
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1. PfiibliÏn˘ harmonogram
nejbliÏ‰ích prací. 

Vzhledem k podmínkám pfiidûlené dota-
ce bylo potfieba zahájit ãásti stavby jiÏ v li-
stopadu loÀského roku. PÛvodní zámûr, po-
kraãovat aÏ na jafie, vzhledem k neãekanû
mírné zimû, jsme také zmûnili (bylo by
‰koda ãekat) a 22. 1. 2007 stavební firma
zahájí práce v ulici V podskalí (obyvate-
le ulice, která bude na pofiadu, budeme
vÏdy informovat detailnûji nejménû t˘den
dopfiedu). Zhruba v druhé polovinû února
bychom chtûli pokraãovat v ulici Zahradní
(v‰e záleÏí na poãasí).

Státní silnice, ve kter˘ch jsme jiÏ na pod-
zim zaãali, pfiijdou na fiadu ihned aÏ dosta-
neme povolení Správy a údrÏby silnic, kte-
rá toto vydává pouze od poloviny bfiezna do
konce fiíjna, pfieje-li poãasí.

Co nejdfiíve Vám poskytneme dal‰í
upfiesÀující informace.

ZdÛrazÀujeme, Ïe o postupu prací bude
rozhodovat stavební firma spolu s obecním
úfiadem na základû technick˘ch, povûtr-
nostních a dotaãních podmínek.

Pfii realizaci hlavních fiadÛ se budou
souãastnû realizovat i kanalizaãní a vo-
dovodní pfiípojky.

2. Práce, které si musí
zajistit i zaplatit kaÏd˘
obãan sám a jakou
pomoc a podporu
Vám nabízí obec.

A) Projekt ãásti vodovodní a kanali-
zaãní pfiípojky, které budou na vlastním
pozemku a územní povolení. (obec zajis-
tila moÏnost vyuÏít projektanta pana Václa-
va ·pilíka, (kontakt je uveden níÏe), pfii-
bliÏná cena 1.500 Kã)

Po dohodû nabízíme moÏnost hromadné-
ho vyfiízení územního rozhodnutí (dle no-
vého stavebního zákona, jde zhruba o totéÏ,
co bylo dfiíve stavební ohlá‰ení).

Rozhodnete-li si projekt, pfiípadnû
i územní rozhodnutí zajistit jinak, je nutné
jedno vyhotovení

projektu dodat obecnímu úfiadu pfied pfii-
pojením, abychom mohli zdokumentovat
cel˘ systém. V pfiípadû, Ïe projekt neobdr-
Ïíme, nebudeme Vám moci umoÏnit pfiipo-
jení k systému. 

Pfii realizaci hlavních fiadÛ se budou
souãastnû realizovat i kanalizaãní a vodo-

vodní pfiípojky a v té dobû je nutno pro-
jekt jiÏ mít. Doporuãujeme s projektem
neotálet a zajistit si ho co nejdfiíve. Pro-
jektant ·pilík bude pofiadí koordinovat dle
harmonogramu prací.

V˘jimkou budou urãitû ulice V podskalí
a Zahradní, kde jsme si vûdomi, Ïe si pro-
jekt nestihnete zajistit vãas. V této ulici
nám zcela v˘jimeãnû bude staãit, kdyÏ ma-
jitel objektu bude vûdût, kde budou pfiípoj-
ky. V pfiípadû nesnází je moÏno v této lo-
kalitû technická v˘pomoc stavbyvedoucím
panem ¤ezníãkem. 

Práce související s kanalizací
A), B), C), D), E):

B) V˘kopové a stavební práce na
vlastním pozemku.

KaÏd˘ si zajistí dle projektu sám. Obec
nabízí moÏnost vyuÏít sluÏeb stavební fir-
my pana Váchy (kontakt je uveden níÏe),
pfiibliÏná cena 1.800 Kã/bm (kompletní
zemní a montáÏní práce gravitaãní a tlako-
vé kanalizace.

C) MontáÏ a nákup kanalizaãní jímky
(opût je moÏnost vyuÏít firmu pana Váchy,
pfiibliÏná cena za montáÏ je 7000 Kã). Obec
nabízí moÏnost zakoupení a pfiivezení jí-
mek hromadnû (mnoÏstevní sleva, v˘bûr
správné jímky). PfiibliÏná cena jímky je
7.000 Kã – 10.000 Kã. Konkrétní nabídku
a pfiípadnû plnou moc pro obec k zaji‰tûní
jímky Vám v co nejkrat‰í dobû dodáme.
Rozhodnete-li se, zajistit si jímku sami, je
nezbytné se o typu poradit s panem stavby-
vedoucím ¤ezníãkem, pfiípadnû se zástup-
cem obce. Byla-li by tato nevyhovující,
opût se vystavujete riziku, Ïe nebudete mo-
ci b˘t k systému pfiipojeni.

D) V˘vod elektrického kabelu, revize.
Obec nabízí moÏnost vyuÏít sluÏeb pana
Aschenbrennera (kontakt je uveden níÏe),
pfiibliÏná cena je 4.000 Kã. Rozhodnete-li
si toto zajistit jin˘m zpÛsobem, poÏádejte
na obci o vyjádfiení k technick˘m podmín-
kám. Opût by se mohlo stát, Ïe práce nebu-
de odpovídat podmínkám pfiipojení.

E) Osazení a nákup ãerpadla. Zajistí
a provede provozovatel ve chvíli, kdy bu-
de v‰e ostatní pfiipraveno. Zde je velmi dÛ-
leÏité zdÛraznit, Ïe z hlediska provozová-
ní celého systému je potfieba pofiídit
pouze jednotn˘, obcí urãen˘ typ ãerpad-
la. Co nejdfiíve Vám typ sdûlíme a poÏá-
dáme Vás o vystavení plné moci pro obec
k zakoupení ãerpadla. Vy si toto odkoupí-

te od obecního úfiadu. Se v‰emi úãastníky
stavebního spofiení bude proveden zápoãet
na cenu ãerpadla (fakticky dostanou ãer-
padlo zdarma od obce. PfiibliÏná cena je
28000 – 32000 Kã.

Práce související s vodovodem
A), F), G), H):

F) V˘kopové a stavební práce na vlast-
ním pozemku.

KaÏd˘ si zajistí dle projektu sám. Nabí-
zíme moÏnost vyuÏít sluÏeb stavební firmy
pana Váchy (kontakt je uveden níÏe), pfii-
bliÏná cena 1800 Kã/bm (kompletní zemní
a montáÏní práce vodovodního pfiípojky).
V pfiípadû, Ïe vodovodní i kanalizaãní pfií-
pojka pÛjde jednou cestou bude cena pfii-
bliÏnû 2500 Kã/bm

G) MontáÏ a nákup vodomûrné ‰achty
V pfiípadû, Ïe vodomûr bude umístûn na

Va‰em pozemku do 10 m od hranice po-
zemku, nebude vodomûrná ‰achta potfieba.
Bude-li umístûn dále je potfieba vybudovat
vodomûrnou ‰achtu 1 m za hranicí pozem-
ku. ·achta mÛÏe b˘t zdûná ãi plastová, mu-
sí b˘t vodotûsná (kulatá, prÛmûr 120 cm,
nebo hranatá 90x120 cm).

Obec opût nabízí pana Váchu, pfiibliÏná
cena vodomûrné jímky plastové pfiibliÏnû 8
000 Kã a její osazení (vãetnû zemních pra-
cí) také zhruba 7 500 Kã.

H) MontáÏ vodomûrné sestavy.
Provede provozovatel. PfiibliÏná cena

3.500 Kã. Tato bude umístûna buì ve vo-
domûrné ‰achtû nebo v domû.

3. Dokonãení stavby,
spou‰tûní jednotliv˘ch
okruhÛ a v˘bûr pro-
vozovatele systému.

V tuto chvíli známe termín dokonãení
stavby - srpen 2008, kter˘ je uveden ve
smlouvû se stavební firmou. V‰ichni pevnû
doufáme, Ïe jde o realistick˘ odhad. Chce-
me se pokusit, aby v‰echny hlavní fiady by-
ly hotovy do konce tohoto roku, ale v‰e zá-
visí na poãasí a hlavnû technick˘ch pod-
mínkách, které budou také urãovat pofiadí
uvádûní jednotliv˘ch okruhÛ do provozu. 

4. Informace pro obãany,
ktefií neuvaÏují
o zbudování kanali-
zaãní pfiípojky.

Stávající legislativa umoÏÀuje obci, na
jejímÏ území je zbudovaná kanalizaãní síÈ,
nafiídit pfiipojení, aby si tak chránila své Ïi-
votní prostfiedí. V kaÏdém pfiípadû bude
obec po kaÏdém, kdo se nepfiipojí, Ïádat
ãasté revize propustnosti Ïumpy. Proto vãas
upozorÀujeme obãany, Ïe v pfiípadû budo-
vání kanalizaãní pfiípojky aÏ po ukonãení
stavebních prací v obci, bude muset tento

VáÏení spoluobãané
Jistû jste si v‰imli, Ïe v na‰í obci jiÏ zaãaly práce spojené s v˘stavbou

vodovodní a kanalizaãní sítû. ZároveÀ do‰lo v poslední dobû i k nûkolika
nov˘m skuteãnostem (napfi. nov˘ stavební zákon, pfiidûlené dotace, mírná
zima atd.), které pÛvodní plány ãásteãnû zmûnily ãi upfiesnily. Dovoluje-
me si Vás nyní informovat o oãekávaném prÛbûhu v˘stavby vodovodní sí-
tû, hlavních kanalizaãních fiadÛ a pfiípojek k jednotliv˘m objektÛm.

Prosíme, povaÏujte tyto následující informace za seznámení s plány ce-
lé v˘stavby. ¤adu vûcí budeme zpfiesÀovat a konkretizovat prÛbûÏnû.


