číslo

3 / říjen 2014



občasník



vydává Obec Miskovice

ZPR AVODAJ
MISKOVICE  PŘÍTOKY  BYLANY  HOŘANY  MEZHOLEZY

Volební období – 2010 - 2014
Bylany :

 Oprava obecního domu - elektroinstalace, výměna oken
a dveří, nová venkovní omítka včetně hydroizolace obvodových zdí, oprava podezdívky a oplocení kapličky, kabelizace
veřejného osvětlení, kanalizace, instalace veřejného rozhlasu

Hořany :

 Oprava kapličky – vnější a vnitřní omítky, oprava
můstku u sochy, zhotovení nových povrchů u chodníků,
instalace veřejného rozhlasu
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Mezholezy :

 Výsadba stromořadí k rozhledně, nový chodník, kabelizace veřejného osvětlení mimo spodní části obce, instalace veřejného rozhlasu

Miskovice :

 Oprava chodníků, vyvložkování komínů na bývalé
škole + postupná výměna oken, průběžná výměna oken a
dveří v mat.škole, nová venkovní omítka na budově OÚ
+ zateplení stropu + výměna oken a dveří, oprava podezdívky a zhotovení nového oplocení u Památníku padlých, instalace nového rozhlasu
oprava fasády na obecním domu č.29 – kadeřnictví, výměna oken v hasičárně, doplnění výzbroje a výstroje pro
členy SDH Miskovice
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Přítoky :
Oprava podezdívky a zhotovení nového oplocení u Památníku padlých, nové veřejné osvětlení na Závisce, in-

stalace veřejného rozhlasu, kanalizace, projekt kanalizace -5 etapa k další zástavbě na Závisce.

Velkoobjemový odpad – 14.11.2014 – přistavení
Miskovice
Mezholezy
Přítoky
Bylany
Hořany

-

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

–
–
–
–
–

pomník
u zvoničky
u pomníku na návsi
otočka autobusu
zastávka autobusu

40m3 + 1 ks – bytovky 20m3
20m3
40m3 + 20m3
20m3
20m3

Nebezpečný odpad – 14.11.2014
Miskovice
Mezholezy
Bylany
Přítoky
Hořany

-

14,30 hod.
15,00 hod.
15,20 hod.
15,40 hod.
16,00 hod.

u pomníku
u zastávky autobusu
otočka autobusu
u pomníku na návsi
zastávka autobusu
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KANALIZACE

V

současné je dokončena výstavba kanalizace včetně výstavby ČOV v Bylanech, kde se budou řešit již jen povrchy silnic. V Přítokách se realizace kanalizace (kanalizačních stok) zpozdila o cca. 3 týdny z důvodu neočekávané tvrdosti podloží v Přítokách na
křižovatce pod hlavní silnicí, která nesměla být přerušena otevřeným výkopem a přístup tak byl velmi ztížen. Stávající časový harmonogram se tedy nyní upravil oproti původnímu plánovanému termínu dokončení v měsíci říjnu pravděpodobně na listopad, pokud se v
horní části Přítok opět nenarazí na velmi tvrdé podloží, které by mohlo ještě konečný termín změnit. I přes tyto nepříznivé okolnosti se dosud daří udržet plánovaný rozpočet stavby. Vlastní kolaudace celé stavby kanalizace je plánována na měsíc leden a únor roku 2015. Od 1.
března 2015 se již budou moci vlastníci nemovitostí připojovat na novou kanalizaci. O přesném termínu budou všichni vlastníci nemovitostí informováni a to v předstihu cca. 14 dnů. V období od 1.3.2015 do 30.4.2015 je tedy plánováno, že se budou postupné připojovat jednotlivé nemovitostí a bude probíhat zkušení provoz. Od 1.5.2015 by pak byl zahájen plný provoz a také by bylo zahájeno účtování stočného všem nemovitostem, které mají uzavřenu smlouvu se společností VODOS, s.r.o. a to bez ohledu na to, zda jsou skutečně připojeni či
nikoliv. Na toto tedy předem upozorňujeme, aby se všichni vlastníci nemovitostí měli možnost včas připravit. Již nyní je však možné realizovat kanalizační přípojku na vlastním pozemku do té míry, aby bylo možné od 1.3.2015 pouze ukončit stávající vývod kanalizace z nemovitosti a přepojit na kanalizační přípojku. Ti vlastníci nemovitostí, kteří si nechali vybudovat veřejnou část kanalizační přípojky od obce,
budou mít k dispozici na obecním úřadu projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku k jejich nemovitosti. Na vyžádání je možné zaslat tuto projektovou dokumentaci v elektronické podobě na mailovou adresu, kterou obecnímu úřadu sdělíte nebo bude tato dokumentace
k dispozici postupně ke stažení na webových stránkách obce v sekci Kanalizace. V současné době je tedy dokončována projektová dokumentace na všechny přípojky v Bylanech, která bude dána uvolněna během prvního říjnového týdne a postupně, jak bude realizována kanalizace v Přítokách a budou dodávány podklady o zaměření kanalizačních stok, budou postupně zpřístupněny i projektové dokumentace
na kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem v Přítokách. Doporučujeme tedy sledovat webové stránky obce v sekci Kanalizace,
zda je tam již zveřejněna projektová dokumentace k Vaší nemovitosti. Výše stočného se podle stávající kalkulace bude pohybovat kolem
32,- Kč s DPH za m3. Tato cena pak bude následně aktualizována po určité době provozu kanalizace (cca. 6-12 měsíců), kdy budou známy již konkrétní náklady na provoz kanalizace.

PODZIMNÍ STRAŠENÍ
na statku v Miskovicích
11. října 2014 od 16.00 hod.
Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii, 285 01 Miskovice 30, tel.: 602 525 379, www.diteakun.cz, e-mail: diteakun@seznam.cz

