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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Věc :

Zimní oběžník 2010

Vážení občané, zima letošní sezony začala velmi brzo a nevíme jak dlouho bude trvat
a proto tato informace.
Zmírněním problémů zimy se v obci Kozojedy věnuje ing. Škarka a to prohrnováním
sněhu. Sníh je postupně odstraňován z hlavních silnic následně pak z ulic vedlejších,
do kterých je započítává ulice Slepá, ulička ke Kohoutovým a Srchovým z ulice
1.Máje, nové ulice v zástavbě u ulice Zahradní - Oblouková a Spojovací , kde se
prohrnuje pouze v případě, že zde nejsou zaparkována ŽÁDNÁ auta / v době
kontroly dne 11.12. v sobotu, zde byla zaparkována auta 3 a další se stavebním
materiálem . Součástí údržby je i ulice Na Vyhlídce nad hotelem a ulice Pod Obcí.
Pokud nebudete mít prohrnuto volejte prosím ing. Škarku tel: 321677102 a požádejte
ho o nápravu. Je naprosto neproduktivní volat Obecní úřad nebo starostku, která neřídí
traktor a nemůže stav ovlivnit.Při požadavcích na protažení je nutno vést jednání velmi
korektně neboť může nastav stav, kdy nebude sníh z vedlejších komunikací odstraňovat vůbec
nikdo, jako je to běžné v řadě okolních obcí.
V celé oblasti K Jevanům je prohrnováním pověřen pan Jasenovec, kde v případě potřeby volejte na
telefon :602128814.

Zimní údržbou se rozumí zmírnění následků zimy, nikoli uvedení do stavu jaký
je v létě. Je nezbytné, aby jste měli na autech dobrou výbavu a obyvatelé odlehlých částí a
odloučených osad měli k tomu odpovídající auta.

Jakmile přestane sněžit a je prohrnuto objednává obec posyp kamínkem, solení je
k přírodě nešetrné a většinou není k dispozici, solit může jen Správa a údržba silnic a
ta neposkytuje služby obcím.
Od 4.1.2011 se vybírají platby za svoz odpadu – popelnice, kde pro rok 2011 zůstávají ceny
roku 2010 a to – týdenní svoz 2100,- Kč, sezonní 1800,- Kč, 14ti denní 1400,- Kč a jedenkrát za
měsíc 700,- Kč. Platbu preferujeme bezhotovostní zasláním na účet obce v záhlaví
6626151/0100, variabilní symbol číslo popisné.Následně doručíme známku na popelnici a pokud
si telefonicky objednáte pak i počet pytlů na tříděný odpad.
Vážení občané,
Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a v roce 2011 pevné zdraví,
osobní pohodu a rodinné štěstí.
Dovolte mi abych vám poděkovala za dobrou spolupráci s Obecním úřadem v roce 2010, kde nelze
opomenout i dík za masivní podporu v komunálních volbách. Vynasnažíme se i v nastávajícím roce
2011, abychom vaši důvěru nezklamali.
Ing . P i l l e r o v á Eva
starostka obce Kozojedy

