Informace z obce - březen 2021
Vážení spoluobčané,
Ze zimy jsme se pomalu přehoupli do jara, a i když stále v rouškách, začínáme pomalu vnímat blížící se
změny v přírodě.

SPOUŠTÍME KANALIZACI A VODOVOD




A změny nastávají také u nás, protože jsme k
povolení zkušebního provozu na vodovod,
kanalizaci a ČOV získali poslední razítko.
Můžeme tedy vyzkoušet, jak nám naše nová
infrastruktura funguje.
16.4. 2021 zahájíme provoz ČOV a dodávek
pitné vody.

- p. Volejník – tel. 601 321 318 – práce na
vodovodu.


V čase spuštění ČOV potřebujeme, aby se
připojilo co nejvíce domácností, aby se dal
nastartovat proces biologického čištění.



Abyste měli představu, co vás to bude stát,
schválilo OZ ceny vodného a stočného pro r.
2021 následovně:

Vodné: 69,70 Kč/ m3 vč. DPH (= 100 litrů vody
bude stát 6,97Kč. Cenu vody ovlivňuje odebírané
množství. Čím více se jí odebere, tím půjde cena
níž)
Poplatkové období za vodné bude zahájeno dnem
instalace vodoměru.
Stočné: 48 Kč/ m3 vč. DPH (= likvidace odpadní
vody se počítá směrným číslem v zákonné výši
35m3/os/rok, tj. za 1 osobu za rok to vychází na
1680 Kč).
Kdo ještě nemáte hotové přípojky nebo
připraveno na přepojení, je čas zahájit práce.
Pokud si nebudete práce dělat vlastními silami a
nemáte zajištěného dodavatele, můžete využít
následující kontakty:
- p. Ondič (VPK) – tel. 721 357 094 -výkopové
práce, připojení kanalizace, instalace vodoměr.
šachty a soupravy.
- p. Brynych (Semice) – tel. 603 809 009 instalatérské práce.


Poplatkové období za stočné bude zahájeno pro
celou obec 1.7.2021, nezáleží tedy na termínu
fyzického napojení.
Fakturace bude probíhat 2x ročně (plánovaná
splatnost faktur cca v říjnu a dubnu)

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu životního prostředí a také s finančním přispěním Středočeského kraje.

Podrobné informace najdete na webu obce v záložce získané dotace.

1

Informace z obce - březen 2021
INFORMACE K PŘIPOJOVÁNÍ
 Při práci u přípojek prosím pracujte OPATRNĚ.
Dbejte na to, abyste je nepoškodili a aby
nedošlo k nátoku zeminy a písku do
kanalizace.
 V žádném případě se bez našeho souhlasu
NEPŘIPOJUJTE. Stejně tak NEČERPEJTE do
kanalizace starý septik, a to ani po spuštění do
provozu.
 Do kanalizační přípojky nenapojujte dešťovou
vodu ze svodů, bakteriím v čistírně se to
nebude líbit (A nám taky ne!).
 Jestliže máte vše připraveno pro přepojení
vody/ kanalizace, kontaktujte nás na OÚ,
dohodneme další postup.
 Kdo budete mít vodoměr v domě, je třeba si na
obci zakoupit vodoměrnou soupravu. Cena je
2 223 Kč, platba je možná hotově nebo
převodem na účet 33324191/0100, variabilní
symbol je č.p. nebo parcelní.

 doporučení k napojení na vodovod: pro
odborné práce si zajistěte instalatéra. Ten
bude ručit za odborné napojení přípojky na
vnitřní vodovod. Měl by Vám také poradit, zda
bude vhodné redukovat tlak vody přicházející
do spotřebičů.
 Pro účely budoucí fakturace budeme provádět
evidenci všech přípojek, prosíme tedy o
součinnost.
 Předmětem kontroly může být vodoměrná a
revizní šachta i napojení vody na vnitřní
vodovod
 Po kontrole připojované nemovitosti bude
s majitelem/ zástupcem majitelů podepsána
smlouva o odvádění odpadních vod a
odběru pitné vody. (vzor je zveřejněný na
webu).
 Vodoměry Vám dodáme před zahájením
dodávek vody.

KRÁTCE K ODPADŮM
 Jak jsme Vás informovali, i firma Nykos řeší
personální zajištění svozů v krizovém režimu.
Dochází tak k operativním úpravám termínů
svozů, např. u separovaného odpadu. Pokud
jsou nádoby plné, prosím neodkládejte zde
odpad, dokud nebudou vyprázdněné.
 Mobilní svoz velkoobjemového odpadu
plánujeme na nejbližší možný termín, včas
budeme informovat o datu a místu přistavení
kontejneru.
 Termín
svozu
nebezpečného
odpadu
proběhne 17.4. (9:55 - 10:10h)
 Harmonogram vývozu komunálního odpadu
a BIO odpadu na aktuální rok najdete vždy na
webových stránkách v sekci „Odpadové

hospodářství“ (v pátek 2.4. startuje první
pravidelný vývoz BIO odpadu).
 Posekanou trávu, drobné větve, shrabané listí
apod. rostlinné zbytky doporučujeme odkládat
na komposty, do BIO popelnic, případně
seštěpkovat a mulčovat.
Pouze silnější větve lze po dohodě uložit
v areálu „Salaše“ u R. Červeného, kde budou
následně seštěpkované.
 Vzhledem k tomu, že jsme z karanténních
důvodů nemohli vybírat poplatky za odpady a
psy v původním termínu, je jejich výběr
prodloužen až do konce dubna. Od 7.5.
budou vyvezené pouze nádoby s platnou
svozovou známkou.

Z PRÁCE ZASTUPITELSTVA
Práce na úřadě a v zastupitelstvu jsou sice
ovlivněné nouzovým stavem, ale rozhodně jsme
je nezastavily.
Máme
vybraného
zpracovatele
projektové
dokumentace na výstavbu a rekonstrukci místních

komunikací v lokalitě „nová Velenka“ a okolí.
Práce na projektu jsou zahájené.
Zadaný je projekt obnovy zeleně v obci, který,
jak doufám, Vám budeme moci veřejně představit
během jarních měsíců.
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Začínáme pracovat na projektu dalších etap
obnovy veřejného osvětlení, abychom byli
připraveni požádat o dotaci.
V březnu proběhla akce „ukliďme Česko“.
Zastupitelé ale rozhodli, že se nebudeme účastnit
této oficiální akce, ale zorganizujeme si „ukliďme
Velenku“ sami po rozvolnění současných
restrikcí. V plánu máme i úklid lokality Písečník,
kde předpokládáme pomoc členů SDH a dalších
dobrovolníků. Pokud nám budete chtít pomoci,
budeme rádi. Termín včas zveřejníme.

Na webu obce se vám snažíme přinášet všechny
aktuální informace, pokud Vám přesto něco chybí,
dejte nám vědět. Zaregistrovat si můžete zasílání
SMS zpráv s důležitými informacemi a také
notifikace o nově zveřejněném příspěvku na webu
obce.
Na zadní straně vývěsky je nově instalovaná
schránka, ve které jsou materiály volně k odběru.
Někdo nám nechal na OÚ hudební CD, i ty si
můžete
z této
schránky
vyzvednout.

A CO NÁS ČEKÁ

???

Již brzy byste měli dostat do svých schránek
Časopis MAS Podlipansko.

se z maličkostí a připravte se na to, že určitě
zase bude líp .

Nezapomeňte na „SČÍTÁNÍ 2021“ . Není to nic
složitého – zvládne to běžný uživatel internetu.
Stačí se přihlásit na webu www.scitani.cz a vyplnit
on-line do 16.4. Kdo to z nějakého důvodu
neudělá, má zákonnou povinnost od 17.4. do
11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Nevíte-li si někdo rady, pomůžeme Vám
dotazník vyplnit i u nás na OÚ.

Dovoluji si na závěr parafrázovat slova klasika.
Protože tento způsob Velikonoc zdá se mi
poněkud nešťastným… zavěste také vy nějakou
ozdobou na náš velikonoční strom u kostela…
prostě jen tak… pro radost, štěstí, lásku a naději.

Kromě pandemie Covidu19 nás trápí i výskyt
ptačí chřipky. Bohužel ten nejbližší byl odhalen
v k.ú. Sedlčánky, a z toho důvodu se Velenka
dostala do pásma dozoru. Dodržujte prosím
zveřejněná veterinární opatření.
Nadějně vypadá plánovaná rekonstrukce silnice
Velenka – Semice. Pokud vše půjde dobře, pak
by mohly být práce zahájené o letních
prázdninách.
Před námi jsou krásné jarní svátky, které však,
podle současně platných vládních opatření,
budeme muset opět strávit doma.

Na viděnou,
Už ale začíná svítat na lepší časy, tak
nepropadejte depresím a těšte se na léto. Radujte

Ing. Zlatuše Zemanová,
Starostka obce Velenka

3

