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Vážení spoluobčané,
jarní dny mají, jako každé roční období, svoje kouzlo. Stromy se začínají zelenat, zpívají
ptáci a květiny začínají zdobit naše zahrádky. Přinášíme Vám první letošní vydání
Hrdlořezského čtvrtletníku. Obsahem jsou informace z uplynulého roku, záměry obce pro
letošní rok a praktické informace pro život v obci.
Probíhající měsíce jsou poznamenány výskytem a rozšířením onemocnění COVID – 19.
V ČR jsou přijata mimořádná opatření, která mají pomoci ochránit veřejné zdraví
obyvatelstva a zajistit prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19.
Důležité informace a znění najdete na stránkách ministerstev zdravotnictví, vnitra,
školství i na stránkách obce. Dodržujme opatření, je to životně důležité, a buďme k sobě
ohleduplní. Tuto pandemii nikdo nikdy nezažil, a proto se dostáváme do situací, které
nám mění život. Jsem přesvědčen, že to zvládneme hlavně disciplínou a pochopením
vážností situace.
V prvních měsících letošního roku jsme navázali na činnosti a investice uplynulého roku,
které byly zapracovány do rozpočtu obce pro rok 2020. Na veřejném osvětlení obce
v lokalitě Důl bylo vyměněno 49 LED svítidel, která jsou úsporná a mají větší svítivost,
s celkovými náklady 330tis. Kč. Další investicí v prvním čtvrtletí je dokončení opravy a
modernizace suterénu (v minulosti užívána jako klubovna) v budově obecního úřadu s
celkovými náklady 400tis. Kč. Tyto investice nebyly dotačně podpořeny a jsou
financovány z rozpočtu obce.
Projekt odkanalizování obce byl zahájen vyřezáním stromů v trase odkanalizování na
některých místech obce. Další informace o projektu najdete v tomto čtvrtletníku a
stránkách obce.
Informace z činnosti zastupitelstva obce. V prvním čtvrtletí se zastupitelé sešli ke
dvěma veřejným zasedáním, ve kterých se projednávala organizační problematika,
výsledek inventarizace majetku obce, investiční záměry a zabezpečení jejich
připravenosti k realizaci. Největší investicí je bezesporu projekt odkanalizování obce,
který nás čeká. Samozřejmě nezapomínáme na nutné opravy majetku obce a místních
komunikací. Došlo ke schválení rozpočtových opatření, a to pro rok 2019 z důvodu
dodržení rozpočtové kázně a rozpočtovým opatřením pro rok 2020, kterým se upravoval
rozpočet obce. Důvodem byl převod přebytku z roku 2019 ve výši 949tis. Kč. Tato částka
byla převedena na posílení investičních paragrafů: odkanalizování obce, rekonstrukce
suterénu budovy OÚ, obnova plochy a mantinelů víceúčelového hřiště ve sportovním
areálu obce a výměna LED svítidel veřejného osvětlení v lokalitě Důl. Schváleno a ke
dnešnímu dni bylo uskutečněno: podání žádosti o dotační podporu do programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2020 na akci „Obnova povrchu a mantinelů
víceúčelového hřiště ve sportovním areálu obce“; schváleny investice a opravy
v mateřské školce obce - instalace klimatizace, výměna koberců a vymalování prostor;
v prostorách obecního úřadu zhotoveno ozvučení sálu s propojením projektoru,
revitalizace datové sítě v kanceláři a sálu a oprava a modernizaci místnosti kuchyňky;
obec pokračuje dále ve spolupráci s úřadem práce k vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu - byly podepsány dohody se třemi
pracovníky, kteří nám pomáhají s údržbou zeleně; schváleno rozšíření veřejného
rozhlasu o funkci (siréna) - spouští varování pro občany obce při mimořádných situacích
a schválena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě ČEZ nízkého napětí
na období 2021 a 2022.
S nástupem šíření nákazy koronavirem, jsou od 6. března naše činnosti omezeny na
zajišťování chodu obce, potřeb a ochrany obyvatel.
Přeji Vám pohodu, krásné prožití příchodu jara a velikonočních svátku.
Petr Hejl starosta obce
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Leden - Březen

Kominík, revize kotlů a plánované
akce, budou v případě pokračování
nouzového stavu zrušeny!!!
Náhradní termíny budou
vyhlášeny.

Kominík
18.4. – horní část obce
25.4. – přední, střední a zadní Důl
Pozor – počet lidí je omezen,
nahlaste se včas na tel. 326 324 885
a to v pondělí nebo středu od
17:00-19:00 hod. nebo emailem
info@obechrdlorezy.cz

Informace o revizi kotlů
Vzhledem k tomu, že každá firma
na revize kotlů se specializuje na
určitý druh kotle dle výrobce, není
v našich silách, zajistit revizi na
všechny značky kotlů. Obec má
kontakt pouze na firmu, která dělá
kotle DAKON. Kdo by měl zájem,
nahlaste se na OÚ a dle počtu
zájemců bude stanoven termín.

V pátek 3.4.2020 začne odvoz
bio odpadu
Hrdlořezký pexesáček
18.4. od 14:00 hod. na sále OÚ.
Závazné přihlášky do neděle
12.4.2020 na tel. 723 770 929
(El. Bezděková)
Startovné 20,-/soutěžící

Pálení čarodějnic
30.4.2020 od 19:00 hod. proběhne
ve sportovním areálu. Pro děti bude
připraveno občerstvení. Opékání
vuřtů. Malé i velké čarodějnice jsou
vítány.

Den dětí
6.6.2020 od 14:00 hod. na středním
Dole

Z obce a obecního úřadu
Co v blízké budoucnosti čeká obyvatele obcí a měst ČR při řešení likvidace komunálního odpadu
Nová odpadová legislativa – konec skládkování odpadu v Česku
Zásadním cílem nové odpadové legislativy je především zvýšit třídění a recyklaci odpadů, odklonit nakládání
s komunálním odpadem od skládkování a naplnit povinné evropské cíle. Podle nich již v roce 2025, tzn. za 5let, musí
Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Z dnešní perspektivy viděno se ČR musí zlepšit o celých
16 %. V roce 2030 pak musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.
Doba se změnila, odpady už nepředstavují něco, čeho se společnost chce zbavit, ale jsou nám zdrojem pro znovu
využitelný materiál a energii. Jejich využitím šetříme primární suroviny a naše životní prostředí, nová legislativa by měla
začít od roku 2021. Nové i novelizované odpadové zákony se proto opírají o (ve vyspělých evropských státech již
osvědčené) nástroje, jakými jsou zákaz skládkování využitelných odpadů – pro ČR od roku 2030, postupné zvyšování
poplatku za ukládání odpadů na skládky (poroste ze současných 500,-Kč až na 1850,-Kč v roce 2030). Zavedení motivační
třídící slevy z tohoto poplatku pro obce, díky které obce schopné dostatečně třídit nebudou za skládkování zbylých
nevytříditelných odpadů platit navýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky.

Co tedy můžeme v naší obci v této problematice udělat?
1) Uvědomit si, že třídění odpadu není jen nepodložený výmysl, ale nutnost, která šetří peníze. Když nad touto
problematikou budete přemýšlet, určitě si budete klást otázku: Je možné, abychom platili za odpad méně? Odpovědět na
tuto otázku není úplně snadné. Začněme každý sám u sebe, roční poplatek za odpady je jen špička obrovské pyramidy.
Pojďme se trochu podívat na její jednotlivé úrovně a na konci si možná každý z nás bude schopen odpovědět sám. Když
chci platit za odpad méně, měl bych ho méně produkovat. To je základní předpoklad celé úvahy. Začneme tím, že se
podíváme do svého koše. Netřeba se pohoršovat, analýza produkovaných odpadů podle složek je úplným základem.
Klidně si řekněte, že je to vědecký postup. Bez znalosti vstupů do systému nemůžeme systém dobře nastavit. A vstupy do
našeho systému začínají ve Vašem odpadkovém koši. Tedy, jste si jistí, že vše, co máte ve svém koši, musí být ve směsném
komunálním odpadu? Plast, neznečištěný papír, plechovky, sklo? Třídíte je? Výborně, bod pro Vás. A co biologicky
rozložitelný odpad, takzvané BRKO? Uvažujte teď jen rostlinné zbytky – košťály od zeleniny, slupky od brambor, kávová
sedlina, sáčky od čaje, shnilé nebo zkažené ovoce. Třídíte ho? Víte, že kdybyste tenhle odpad důsledně třídili, ubude vám
zhruba pětina až třetina odpadu v koši? Když důsledně vytřídíte všechny komodity, zjistíte, že klasickou popelnici o
objemu 120 l za týden rozhodně nenaplníte. Možná za 14 dnů, záleží na provozu Vaší domácnosti.
2) Zavedení systému, v návaznosti na novou legislativu
Pouze růst poplatků by ale byl cestou do pekel. Je třeba vytvořit podmínky, pro důsledné třídění a motivovat občany.
Petr Hejl starosta obce

Kulturní dění v obci
Oslavy 135 let SDH Hrdlořezy
Rada Středočeského kraje na svém jednání 3. února rozhodla, že podpoří tuto akci příspěvkem z Fondu hejtmana.
Oslavy plánují dobrovolní hasiči na 20. června, a to v prostoru parku za kapličkou.

Bilancování roku 2019
Valná hromadu dobrovolných hasičů proběhla 18. ledna v hasičské zbrojnici. Zároveň proběhla volba výboru pro další období.
V celoroční hře Plamen skončily v okresním kole mladší děti na 2. místě. Starší vyhrály a postoupily do krajského kola. Tým
sestavený z hrdlořezských dětí tam obsadil 12. místo. Děti se zúčastnily závodů v okolí i Českého halového poháru. První sezona,
kdy kroužek společně vedou I. Hanusová, M. Štěpánková, S. Dobešová s dalšími dobrovolníky, dopadla skvěle. A dětí v hasičáku
stále přibývá. V zimním období se jezdilo trénovat do Josefova Dolu. V dorostenecké kategorii si Matěj Špringl vybojoval účast až
na Mistrovství ČR, kde skončil na 6. místě. Za skvělou reprezentaci kraje převzal ocenění od hejtmanky. „A“ družstvo mužů letos
absolvovalo 10 závodů a v seriálu Boleslavského poháru získalo celkové 7. místo. „B“ družstvo mužů se zúčastnilo třech závodů.
Uskutečnila se také celá řada dalších různorodých akcí - ples, dračí lodě, kino, bowling, soustředění žen na Božím Daru, stanování
u hájovny, nátěr kalu, sběr železa a elektroodpadu, výlety, degustace čokolády, grilování, na kole do Bítouchova, školení řidičů,
odborná příprava, pálení čarodějnic, prázdninové zalévání lípy, stezka odvahy, charitativní běh, braňák v Hrdlořezích,
Silvestrovský běh, …Díky čtyřem úspěšným dotačním projektům se zase o trochu podařilo zlepšit zázemí – bariéry, vzduchovky,
sklopné terče, dresy, rozdělovač, džberovka, vozík pod stříkačku, televize, reproduktor, …Integrovaný záchranný systém povolal
zásahovou jednotku během roku dvakrát – k požáru komínu (Důl č.p. 86) a k požáru lesního porostu na Dubovici.
A jaké jsou plány na rok 2020? Kromě „tradičních“ aktivit je to pomoc při obnově váhy na návsi nebo v rámci výzvy společně
naplnit sud malými plechovými víčky od nápojů, ... Největší výzvou však budou oslavy 135 let, které se plánují na 20. června. Již
nyní vás srdečně zveme!!!
Závěrem chceme poděkovat všem podporovatelům, organizacím, sponzorům za podporu a pomoc v roce 2019
Výbor SDH
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Realizační tým projektu:
Investoři stavby:

Obec Hrdlořezy
Hrdlořezy 155, 293 07 Josefův Důl
p. Petr Hejl starosta obce, tel: 606 601 505,
e-mail: info@obechrdlorezy.cz
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Ing. Tomáš Žitný
tel: 326 376 152, 603 245 537 e-mail: tzitny@vakmb.cz
paní Jaroslava Bajerová
tel. 326 376 244, e-mail: jbajerova@vakmb.cz
Ing. Petr Doškář
tel. 326 376 241, 730 842 226 e-mail: pdoskar@vakmb.cz

Zhotovitel stavby:
Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce stavbyvedoucího:
Mistr:
Kanalizační přípojky:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01
IČ: 18382550
p. Jaroslav Hájek
tel: 602 745 308
p. Ladislav Hurych
tel: 607 088 743
p. Martin Hroch
tel: 724 035 145
email: pripojky@jss.cz

Technický dozor investora:

p. Jiří Bouma
tel: 725 445 039, e-mail: tdi.bouma@post.cz

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Leden

Únor

Březen

Dlouhá Alena
Janoušková Marie
Krbová Hana

Horsák Oldřich
Souček Josef
Janák Rudolf
Hofman Vladimír

Lochmanová Marie
Kubín Petr
Bubeníček Josef
Hradiský Miroslav
Jiroušková Libuše

Bezděková Jana
Bubeníček Josef ml.
Tkáčová Dagmar
Potrošovská Ludmila

Připomínáme, že gratulovat se chodí od 60 do 80 let každých 5 let a po 80. roce každý rok.

Informace z MŠ a ZŠ
ZÁPIS DO ZŠ
V souvislosti s aktuálním děním posouváme, prozatím, termín zápisu k povinné školní docházce na 24.4.2020
a 25.4.2020. O případných změnách se dočtete na webových stránkách www.skoladebr.cz
ZÁPIS DO MŠ
Termín zápisů do Mateřské školy Hrdlořezy se bude konat 4. 5. 2020 . Vzhledem k současné situaci prosíme zákonné
zástupce (zájemce o umístění svého dítěte), aby do konce měsíce dubna 2020 poslali uvedené vyplněné dokumenty
na email: mshrdlorezy@centrum.cz.
Podrobné informace naleznete na webu www.mshrdlorezy.cz - zápis do mateřské školy.
Aktivity MŠ – O jarních prázdninách byla zabudována v MŠ klimatizace
V době uzavření MŠ z důvodu koronaviru budou, místo o prázdninách, vyměněny všechny koberce.
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Sportovní stránka
Výsledky mladých hasičů
Březnice: běh na 60 m s překážkami; starší dívky: 6. Lucie Kardošová (17,56); starší chlapci: 2. Ladislav Štěpánek
(14,84), 4. Jan Fait (18,53);

Silvestrovský běh na Štěpánce
Poslední den v roce 2019 byl opět Silvestrovský běh v parku Štěpánka. Ani letos nechyběli běžci z Hrdlořez. A i
medaile zase letos byly!!!
Výsledky:
chlapci 8-9 let (400 m): 1. David Lhota (1:27), 5. Marek Bubeníček (1:56); chlapci 10-11 let (400 m): 8. Matěj
Kuchta (1:54); chlapci 12-13 let (800 m): 2. Ladislav Štěpánek (3:02); ženy 20 a více (1000 m): 4. Jana Vlasáková
(4:35); muži 20-39 let (3000 m): 17. Michal Čermák (12:33), 26. Lukáš Bubeníček (14:32); muži 40 a více (3000 m):
10. Petr Lhota (12:29), 16. Roman Hanus (13:10), 20. Luděk Štěpánek (14:43)

Jilemnická desítka - klasicky
Koncem ledna se závodníci z Hrdlořez zúčastnili lyžařského běžeckého závodu, který je součástí celorepublikového
seriálu Stopa pro život. Kvůli nedostatku sněhu v okolí Jilemnice byl přeložen do běžeckého areálu v Horních
Mísečkách.
Výsledky (10 km klasicky):
ženy: 13. Gabriela Hanusová (1:02:53,2), muži: 11. Roman Hanus (00:49:16,3), 13. David Dobeš (00:55:11,5), 14.
Ladislav Štěpánek (00:59:11,2), 15. Roman Hanzlík (01:10:11,9), 16. Martin Dobeš (01:14:28,1), 17. Lukáš
Bubeníček (01:16:59,8), Tomáš Dostál (DNF)

Vánoční aktivity obce

Otevírací doba sportovního areálu
Od 1.5.2020 do 30.9.2020

Turnaj badmintonu se uskutečnil 29.12.2019 – místo konání v

Sportovní spolek Rapid Hrdlořezy - účastník hokejbalové

Pondělí: zavřeno
Úterý: 18:00 – 22:00 hod.
Středa: 18:00 – 22:00 hod.
Čtvrtek: 18:00 – 22:00 hod.
Pátek: 18:00 – 22:00 hod.
Sobota: 18:00 – 22:00 hod.
Neděle: 17:00 – 22:00 hod.

pražské ligy a TJ Hrdlořezy Důl oznamují, že z důvodu vyhlášení
nouzového stavu jsou všechny utkání a akce přerušeny až do
odvolání. Po jeho ukončení budou termíny utkání oznámeny
veřejnosti.

Provoz na tenisových kurtech bude zahájen
v květnu nebo při příznivých podmínkách
dříve.

příjemném prostředí sokolovny v Debři. Zúčastnilo se 14 dvojic.
Vítězem turnaje se stala dvojce Karolína Málková a Tomáš Málek

Veřejné bruslení – se uskutečnilo v jednom termínu na zimním
stadionu v Ml. Boleslavi. Účast občanů v počtu 60 účastníků.
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Hrdlořezy, výstavba kanalizace
Vážení obyvatelé obce Hrdlořezy,
navazujeme tímto sdělením na naše setkání ve věci připravované výstavby kanalizace, které se uskutečnilo
v lednu loňského roku.
S ohledem na současnou situaci nebude možné, abychom Vás informovali o pokroku projektu při osobním
setkání, a proto jsme ve spolupráci s obcí Hrdlořezy zvolili písemnou formu v obecním čtvrtletníku.
Jsme velmi rádi, že se podařilo ukončit přípravnou fázi projektu výstavby kanalizace ve Vaší obci, vybrat
zhotovitele a vše připravit pro zahájení stavebních prací. Dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, jak
bude stavba probíhat.
Zahájení a průběh výstavby:
Pro výstavbu byl vybrán zkušený zhotovitel, který zahájí provádění prací v druhém dubnovém týdnu na
dvou místech v obci, a to na stoce A, která vede souběžně s příjezdovou komunikací z Debře, a na stoce
F1 v zástavbě nových domů na severní straně obce. Předpokládáme, že výstavba kanalizace bude
probíhat plynule vždy na dvou nebo třech místech v obci a bude ukončena v závěru roku 2021, do provozu
bude kanalizace uvedena na začátku roku 2022.
Zhotovitel vždy položí trasu kanalizační stoky v delším úseku, v některých úsecích bude prováděna i
výměna dožitého vodovodního řadu a až na závěr bude budovat veřejné části kanalizačních přípojek.
Počítejte prosím s tím, že v době pokládky kanalizačního potrubí bude v ulicích úplná uzavírka pro průjezd
vozidel. Po skončení pracovní směny budou výkopy oploceny a bude umožněn přístup vozidlům
integrovaného záchranného systému, tam kde to místní podmínky dovolí i majitelům sousedních domů.
V obci Hrdlořezy jsou komunikace na mnoha místech velmi úzké a je nutné, abyste počítali s tím, že v době
výstavby budete mít ztížený přístup ke svým nemovitostem. Konkrétní požadavky na zhotovitele při
výstavbě týkající se přístupu ke své nemovitosti prosím řešte s odpovědným stavbyvedoucím, kontaktní
údaje jsou uvedené v závěru tohoto sdělení. Jsme si vědomi toho, že Vás v době výstavby v blízkosti
vašeho domu budeme velmi omezovat, ale doufáme, že to pochopíte.
Kanalizační přípojky:
Podle sdělení projekční kanceláře, která pro vás zpracovává projekty kanalizačních přípojek, jsou projekty
již zpracované a byly předány k vyjádření nebo na stavební úřad. Předpokládáme, že v nejbližší době je
bude projektant mít připravené a bude vám je předávat. Naše společnost Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s. se k projektům vyjadřovala a má k dispozici dvě vyhotovení každého projektu, jedno
vyhotovení budeme před stavbou veřejné části přípojky předávat zhotoviteli, on podle ní veřejnou část
provede. V případě jakýchkoli nejasností ve věci vaší kanalizační přípojky nám prosím napište e-mail nebo
kontaktujte stavbyvedoucího. Projektant přípojek se při zpracování velmi opozdil, budeme s ním intenzivně
jednat, aby svou práci co nejdříve dokončil a projekty Vám předal.
Veřejnou část kanalizační přípojky bude budovat zhotovitel výstavby veřejné kanalizace a zakončí ji na
hranici připojované nemovitosti. Pokud si vlastník nemovitosti připraví výkop pro domovní část přípojky na
hranici nemovitosti a revizní šachtu ve vzdálenosti do 2,0 m od hranice před realizací veřejné části
kanalizační přípojky, provede zhotovitel výstavby kanalizace položení potrubí veřejné části kanalizační
přípojky z kanalizační kameniny DN 150mm až do revizní šachty (max 2,0 od hranice), pokud práce na
svém pozemku nebude mít majitel připojované nemovitosti provedené, ukončí dodavatel stavby kanalizace
výstavbu veřejné části kanalizační přípojky přesně na hranici pozemku a kameninové potrubí KT DN
150mm zaslepí, výkop na veřejném prostranství zasype,
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majitel v tomto případě bude povinen při výstavbě domovní části kanalizační přípojky provést úsek
kanalizační přípojky mezi hranicí nemovitosti a revizní šachtou z kanalizační kameniny DN 150mm, nebo
musí osadit přechodový kus KT DN 150/ PVC d 160mm a úsek přípojky mezi hranicí a revizní šachtou z
kanalizačního PVC DN 150mm (d 160mm).
Revizní šachta na kanalizační přípojce:
Pokud není kanalizační přípojka napojena na veřejnou kanalizační stoku ve veřejné kanalizační
šachtě a je napojena do odbočky, musí na pozemku připojované nemovitosti ve vzdálenosti max.
2,0 m od hranice být vybudována revizní šachta pro umožnění vyčištění přípojky při vzniku
neprůchodnosti. Revizní šachta na přípojce musí mít následující parametry:
•
min. vnitřní světlý průměr 800 mm
•
dno bude vystrojeno otevřeným žlábkem z kameniny nebo plastu min. DN 150mm ve spádu
min. 2%
•
přitékající odpadní vody z nemovitosti nemusí být přivedeny do dna šachty, šachta může
sloužit zároveň jako spadiště
•
šachta může být vybudována z betonových skružových prefabrikátů s horní přechodovou
skruží nebo přechodovou deskou nebo z plastu
•
šachta musí být vodotěsná, proto nedoporučujeme v místech se zvýšenou hladinou
podzemní vody budovat šachtu z betonových prefabrikátů
•
vstupní otvor do šachty musí mít min. průměr 600mm a bude kryt poklopem s nosností podle
typu povrchu, ve kterém je šachta umístěna
•
v místech bez podzemní vody je možné vybudovat šachtu také z betonových tvárnic o min.
vnitřních rozměrech 600/900mm, podrobnosti budou uvedeny v projektu přípojky
Připomínáme, že do nové splaškové kanalizace nesmí být vypouštěny žádné dešťové vody
Zhotovitel stavby kanalizace je smlouvou zavázán k tomu, že na základě vaší žádosti pro vás zpracuje
cenovou nabídku na provedení stavby přípojky na vašem pozemku (domovní část přípojky) a je povinen
k sestavení ceny prací použít jednotkové ceny z nabídkového rozpočtu stavby kanalizace. Je tedy možné
zhotovitele o provedení těchto prací včas požádat, a pokud budete souhlasit s jeho nabídkou na provedení,
tak si výstavbu domovní části u něho objednat.
Předpokládáme, že další informace týkající se realizace kanalizačních přípojek Vám sdělíme v dalším
čtvrtletníku.
Kde získáte další informace:
Jména odpovědných účastníků výstavby a kontaktní údaje naleznete v závěru tohoto sdělení, pokud
budete cokoli potřebovat, napište prosím nejlépe email nebo nám zavolejte. Na stavbě se budou konat
pravidelné pracovní porady vždy každý sudý čtvrtek od 8:00 hod., na kterých se s námi můžete setkat.
Od května budou uvedeny do provozu webové stránky projektu, na kterých naleznete veškeré informace o
výstavbě a ve věci výstavby kanalizačních přípojek. Stránky budou přístupné přes web naší společnosti
(https://www.vakmb.cz/), do té doby naleznete základní informace na webu obce. Jakmile to situace
s nákazou dovolí, budeme se snažit před zahájením prací ve Vaší ulici nebo části obce se s Vámi setkat,
vysvětlit Vám způsob výstavby a odpovědět na Vaše dotazy. Pravidelné informace Vám budeme
poskytovat ve čtvrtletníku obce.
Stavba veřejné splaškové kanalizace v obci se Vás velmi citelně dotkne a omezí Vás v každodenním životě,
dovolujeme si Vás proto požádat o trpělivost a pochopení.
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