ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SVINAŘOV
Telefon: 312 672 405

U Výboru 176, PSČ 273 05

ousvinarov@quick.cz

2/2014 - ÚNOR
Termín veřejné schůze

Že jsou v obci otevřená
témata, která se nejen řeší,
ale i diskutují v nejširší obecní
veřejnosti, je známo. Proto jste všichni srdečně zváni
na veřejnou schůzi Obecního zastupitelstva, abyste
mohli obdržet informace od pramene či přispět vlastním
názorem nebo požadavkem.
Čas konání - 12. března 2014 od 18,00 hodin.
Odkaz na TSH
Na našich webových stránkách můžete nalézt odkaz
na Sdružení obcí Třebichovice-Svinařov-Hrdlív (TSH),
kde můžete získat aktuální informace o jeho fungování
stran splaškové kanalizace, stočného apod. Stačí jít
cestou :
svinařov.cz - úřední deska - informace ke svazku TSH
VOK
Velkoobjemový kontejner na odvoz domovního odpadu
(kromě nebezpečného) bude přistavován před OÚ
každou 1. sobotu v měsících březnu až červenci, tedy
1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6. a 5. 7. vždy od 8,00 do 10,00
hodin.
A zase ta kanalizace…
V minulém Zpravodaji, který byl skoro celý věnovaný
kanalizaci v ul. Zahradní a Na Průhoně, bylo vysvětleno
proč a do kdy mají být obyvatelé těchto ulic odpojeni
(15. 2. 2014). Co ale vlastně nastane po tomto datu,
nebylo asi příliš jasné. V tuto chvíli byl na příslušné
úřady, které prováděly kontrolu kanalizace, odeslán
dopis s tím, že občané těchto ulic byli se situací řádně
seznámeni doporučeným dopisem a byli vyzváni
k určenému datu k odpojení splašků (ti, kterých se to
týkalo) od dešťové kanalizace. Následně bude
s příslušnými úřady domluvena kontrola, která
proběhne vizuálně a bude zjištěno, zda skutečně došlo
k odpojení příslušných domácností. Pokud by se
někteří občané přes výzvu přeci jen neodpojili, tedy
bude patrné, že do potoka neustále vytékají splašky,
budou provedeny nové kamerové zkoušky, které
přesně najdou ty neodpojené. Poté by byli bohužel
předání ke správnímu řízení příslušným úřadům.
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Doufejme tak, že bude vše v pořádku jak pro obec, tak
pro obyvatele těchto ulic a budeme moci dále
postupovat v situaci změny stavby kanalizace
z dešťové na splaškovou. V tuto chvíli je pasport
kanalizace v ul. Zahradní předán na Vodoprávní úřad
a je jednáno v 2. etapě o cenové nabídce na projektové
práce změny stavby, která bude zpracována
autorizovaným projektantem v oboru vodního
hospodářství. Nakonec snad jen malá poznámka pokud by si někteří lidé mysleli, že až proběhne
kontrola, napojí se do kanalizace se splašky zpět,
upozorňujeme na to, že kanalizace a výtok
do Libušínského potoka bude od této chvíle i nadále
kontrolována, a to nejen obcí, ale i oprávněnými úřady.

Vítání občánků ?!?
Podle vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů
musí rodiče narozeného dítěte požádat o oficiální
přivítání mezi občany obce, respektive vyslovit souhlas
se zasláním pozvánky, neboť úřady nemohou
vstupovat do matrik ani oslovovat rodiče - nemají tedy
právo získávat informace legální cestou.
Vzhledem k tomu, že bychom v naší obci neradi
přerušili tuto hezkou tradici, bylo by hezké, kdyby naši
novopečení rodiče při přihlašování nového občánka
vyjádřili zároveň písemný souhlas k zaslání pozvánky
na tradiční Vítání.
MDŽ
Rádi bychom na tomto místě poblahopřáli všem ženám,
nejen těm svinařovským, k jejich mezinárodnímu svátku
8. března a zároveň jim popřáli mnoho zdraví, tělesnou
i duševní svěžest a podporu v rodinách !

Schváleno dne: 25. 2. 2014

