OBECNÍ ÚŘAD KOZOJEDY
Kozojedy 40, pošta Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, okres Praha -východ; telefon 321 677 114
bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626-151/0100, IČO 00235491, info@obeckozojedy.cz,
obec.kozojedy@volny.cz , www.obeckozojedy.cz ,
Dne : 13.8.2013

Věc: Oběžník – informace pro občany
Vážení občané,kromě zákonného zveřejnění týkajícího se zasedání zastupitelstva, pozvánky jsou jak na
úřední desce v obci,tak na elektronické úřední desce již řadu dní vás zveme touto cestou na zasedání, které se
koná v 18,00 hod. ve středu dne 21.8.2013, současně vám podáváme některé podrobnější informace k
zasedání a těšíme se na vaši účast a na vaše názory.
Program zasedání:

Prodeje pozemků dle úředních desek
Rozpočtové opatření – zastřešení čistírny odpadních vod
Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Říčany na evidenci obyvatel
Informace o stavbě benzinové pumpy
K některým bodům podrobněji:
Prodeje pozemků jsou zveřejněny na obou úředních deskách obce Kozojedy.
Zastřešení ČOV
Vzhledem k velmi chladným zimám v posledních dvou letech, kdy zejména před rokem, kdy bylo 21
dní velmi mrazivé počasí a ČOV zamrzala vznikla nutnost jejího zastřešení v místech otevřených
nádrží, k realizaci tohoto opatření slouží rozpočtové opatření , současně bude provedeno automatické
dávkování předepsaných látek a měření kyslíku.
Pro realizaci akce bude osloveno více firem se zapojením podnikajících subjektů v dané oblasti
z obce Kozojedy.
Sdělujeme občanům, že bylo instalováno dopravní značení zákazu jízdy kamionů obcí.
Dále bude instalováno dopravní značení zony 30 do konce září na vyústění obecních komunikací
na ulici Českobrodskou a to v ulicích 1. Máje, Revoluční, U Mateřské školy a ulice K Rybníku..–
pozor na neoznačených ulicích nezapomenout na přednost zprava.
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Obec Kozojedy byla pověřena Krajským úřadem o zveřejnění : Zahájení zjišťovacího řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., k oznámení záměru „ Veřejná čerpací stanice pohonných hmot Kozojedy“
Záměr by vyvěšen na obou úředních deskách dne 8.8.2013. Krajský úřad žádá o vyjádření do 20ti
dnů zda je nutno záměr posoudit dle zákona. V případě, že je nutno další posouzení záměru žádá
Krajský úřad, aby vyjádření obsahovalo důvody, pro které je nutno zpracování EIA dokumentace a i
současně doporučení na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen
zvýšený důraz. Do materiálů je možné nahlédnout na Obecním úřadu v Kozojedch
S odvoláním na znění §6, odst. 7zákona může každý zaslat své písemné vyjádření a to Krajskému
úřadu Středočeského kraje-odboru životního prostředí na adresu Zborovská 11, 150 21 Praha 5 do
20ti dnů ode dne zveřejnění informace. Dále sděluje KÚ, že k vyjádřením po lhůtě nemusí být
přihlédnuto. Podotýkám, že v této fázi se jedná o přípravné řízení,kde se máme vyjádřit co k záměru
budeme požadovat. Čerpací stanice – objem 60m3 má být umístěna na výjezdu z obce na silnici
I.třídy z ulice Kostelecké vedle nové zástavby, kde je určena průmyslová zona.
Kulturní dění
V sobotu dne 24.8.2013 od 14,00 hodin se koná tzv. Mikrouš – triatlon informace je na
plakátech a na stránkách obce. V rámci této akce se konají podvečerní koncerty, zahrají
multižánrová hudební sdružení včetně domácí Kozojedské hitmakerové kapely EMMA band.
I když živá hudební produkce skončí cca 22,00, je předpoklad, že naše mládež se bude bavit dále a
tak prosíme blíže bydlící obyvatele o toleranci a pochopení , je to jen jedna letní akce.
Ing . P i l l e r o v á Eva
starostka obce Kozojedy

