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Vážení spoluobčané! 
 

 
Vzhledem k dokončení a připravované kolaudaci plynofikace 

obce, považujeme za nutné informovat Vás o následujícím: 
Dotace ze Státního fondu životního prostředí, o kterou obec 

požádala a byla ji v červenu r. 2000 přiznána, je podmíněna určitým 
% napojení domácností. Vzhledem k výši dotace, která činí              
Kč 1 450 000,-- (což je nemalá částka pro obec), je zapotřebí, aby se 
napojilo 90% domácností v obci, alespoň jedním plynovým 
spotřebičem. V případě, že obec nedodrží toto % připojení, bude 
muset dotaci nebo její podstatnou část vrátit zpět Státnímu fondu 
životního prostředí. Obecní zastupitelstvo žádá občany, aby se nad  
touto skutečností zamyslely a podle svých možností o napojení svých 
domácností uvažovaly ještě v letošním nebo alespoň v příštím roce.  
Pro zajímavost uvádíme finanční náklady na plynofikaci obce: 
 
 
VTL plynovod     1 179 000,-- (investor JMP) 
Regulační stanice    1 605 000,-- (investor obec) 
STL plynovody a přípojky  2 433 380,-- (investor obec) 
Povrchové úpravy          588 620,-- (obec provede sama) 
DPH 5%            290 300,-- 
      --------------------------- 
Celkem      6 096 300,--                        
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Při této příležitosti musíme znovu upozornit na neukázněnost 
některých občanů , co se týče skládky Podevsí. Již jsme upozorňovali 
na to co na skládku inertního materiálu patří a co ne. Rozhodně tam 
nepatří jablka, seno, brambory, dřevo, železo, nebezpečný odpad jako 
je lepenka, barvy, plasty apod. Toto všechno se na této skládce 
objevuje. To co je na skládce nyní, kdyby zjistili z České inspekce 
životního prostředí asi by nás neminula strašně vysoká pokuta. Jako 
starosta, který shání pro obec kdejakou korunu, Vás naléhavě žádám 
abyste přesně dodržovali to co na skládku můžeme ukládat. A to je 
pouze výkopová zemina, materiál z případného bourání. Vše ostatní 
je nutno zlikvidovat doma nebo do popelnice, protože to vše je 
komunální odpad a ten patří na skládku do Ronova, ta je na tento 
odpad. Co se týče nebezpečného odpadu, víte, že se jednou nebo 
dvakrát za rok sbírá v určený den a nemalé poplatky za likvidaci 
tohoto odpadu hradí za občany obec. Je možné, že nám na skládku 
jezdí i cizí lidé. Zjistíte-li někoho takového ohlaste to prosím 
starostovi nebo na obecním úřadě, aby mohla být zjednána náprava. 

Věřím, že toto upozornění pochopíte a budete se chovat jako 
rozumní lidé. Obec nemá peníze na placení zbytečných pokut. Jsou 
více potřebné na opravy cest, kanalizaci a další věci. 

 
 
 
 
 
      


