DŘETOVICKÝ
MĚSÍČNÍK
Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk

BŘEZEN 2021

MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ
Věnujte prosím pozornost
tomuto měsíčníku. Na následující
straně naleznete oznámení
s žádostí o součinnost
s vytyčením neveřejných částí
kanalizačních přípojek.
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Kanalizace - aktuální informace
Vážení spoluobčané,
níže uvádíme základní informace o zaměření ke zřízení vašich
kanalizačních přípojek a žádáme vás o součinnost s firmou
Dekonta,a.s., která realizuje projekční přípravu.
Informace k realizaci:
Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka
rozdělena na část veřejnou a část neveřejnou.
-

-

Část veřejná je vedena od hlavního kanalizačního řádu po
revizní přípojkovou šachtici v hranici veřejného pozemku s
pozemkem vlastníka připojované nemovitosti.
Část neveřejná je vedena od revizní přípojkové šachtice po
výusť z nemovitosti vlastníka kanalizační přípojky.

Postup při zaměřování kanalizační přípojky –
neveřejná část
Ve dnech:
Pátek 19.3.2021 : 15:30- 18:00
Sobota 20.3.2021: 9:30 - 15:00
Neděle 21.3.2021: 9:30 - 12:00
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Proběhne terénní šetření na pozemcích vlastníků nemovitostí.
Dovolujeme si požádat o zajištění vstupu na pozemek v jednom
z uvedených termínů a přípravu všech dostupných podkladů o
vedení stávajících tras nakládání s odpadními vodami (jímka,
septik, napojení na trativod aj.)
V rámci prohlídky pozemku bude po konzultaci s vlastníkem nebo
jeho zástupcem vybráno umístění připojovacího místa, na
pozemek bude umístěn vytyčovací kolík, jehož umístění bude
zaevidováno fotodokumentací.
V rámci dalšího postupu bude vytyčený bod geodeticky zaměřen
společně s veřejnou částí přípojky.

Poznámky
-

-

-

-

do neveřejné části splaškové přípojky nesmí být napojená
dešťová kanalizace z dešťových svodů!!!
neveřejná část přípojky nemůže být napojena na odtok ze
stávajícího septiku!!!
přípojka o vnitřním průměru 150 mm musí mít minimální
spád 2 % (tj. 2 cm na 1m délky)
přípojka může mít maximální spád 40 % (tj. 40 cm na 1m
délky)
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Obrázek vzorového napojení kanalizační
přípojky do potrubí kanalizační stoky
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Informace k projektování odkanalizování obce Dřetovice
Vážení občané,
začínáme jednu z velkých akcí pro naši malou obec Dřetovice a to
odkanalizování obce do vlastní čističky odpadních vod. Výběrové
řízení na projektovou dokumentaci vyhrála místní firma
Dekonta, a.s., která již začíná svou práci, se kterou má být hotova,
včetně stavebního povolení do 31.1.2022.
V této souvislosti Vám budeme předávat nemálo informací, které
budeme zveřejňovat na www.obecdretovice.cz / KANALIZACE. Zde
budou obecné veřejné informace. Nicméně bude nutné, abychom
případným číslům popisným předávali informace, či náčrty
jednotlivě, což přes webové stránky není možné. Jelikož se za
současné situace není možné scházet na osobních schůzkách,
nabízíme Vám e-mailovou komunikaci. Majitel objektu daného
čísla popisného nám sdělí kontaktní e-mail, kam bude chtít
všechny informace ke kanalizaci zasílat a to jak ty hromadné
veřejné, tak i ty určené výhradně pro dané číslo popisné.
Sdělením nám kontaktního e-mailu k danému číslu popisnému
zároveň uděluje majitel objektu souhlas, aby obec Dřetovice
využívala údaje a tyto byly poskytnuty zhotoviteli projektové
dokumentace na odkanalizování obce Dřetovice, tj. firma Dekonta,
a.s.
Vše se vztahuje pouze na čísla popisné, nikoli evidenční. V tuto
chvílí se týká i objektů, kde stojí stavba, která zatím nemá
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přidělené číslo popisné, ale plánuje se, že jej stavba v budoucnu
mít bude.
Akce se netýká osady Brodce a Pilského mlýna.
Pokud s tímto souhlasíte, vyplňte, prosím, níže přiložený krátký
formulář, který následně podepište a zašlete e-mailem na
info@obecdretovice.cz nebo vhoďte do poštovní schránky
obecního úřadu.
Děkujeme Vám za spolupráci.
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Přihláška k poskytnutí kontaktního e-mailu v rámci
projektování odkanalizování obce Dřetovice:

Číslo popisné v obci Dřetovice:
……………………………………………………………….
Majitel objektu (stačí jeden z majitelů zapsaných v KN):
……………………..…………………………….
Kontaktní e-mail: ……………………………………………………………..
Kontaktní mobilní telefon (slouží k zpětné vazbě ověření, že údaj
poskytl majitel objektu:

………………………………………………..

V Dřetovicích dne: …………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis: ……………………………………………………….
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Bio odpad a větve ze stromů a keřů
Připomínáme, že místo určené pro skládku bio odpadu je u pole
směrem k vlakovému nádraží. Větve ze stromů a keřů je možné
shromažďovat za kostelem. Biologicky rozložitelné komunální
odpady používají známou zkratku BRKO. Brky jsou odpady
biologického původu z domácností, úřadů, firem, z veřejného
stravování, úpravy veřejné zeleně, apod. biologicky rozložitelné
odpady (BRO) jsou pak všechny kompostovatelné odpady z tzv.
prvovýroby v zemědělství a zahradnictví.

Děkujeme, že dodržujete v obci pořádek.

Upozornění na odstávky elektřiny už jen elektronicky
Zaregistrujte se na webové stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba,
vyplňte EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za
elektřinu), datum narození zákazníka/IČO, e-mail pro potvrzení
nastavení služby.
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS.
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni zdarma,
minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Stránka 10

Výjezd našich hasičů
Dne 9. 3. 2021 okolo 13.00 hod. bylo naší jednotce JSDH Dřetovice
v počtu 1+3 vyhlášen požární poplach obce Zákolany. Jednalo se o
bývalý areál cukrovaru. Hořel přístřešek na dřevo.
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Karneval ve školce
Děti ve školce se corona nebojí. Ve školce proběhl masopustní rej a
všem dětem bylo hej.

Cyklo-mapa Kladenska
Ve stránkách kladenské cyklo-mapy se promítly i obrázky našich
školkových dětiček.

Za možnost uveřejnění fotek děkujeme
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Vážení občané,
záměr obce Dřetovice na pronájem bytů s přílohami je vyvěšen na
úřední desce (elektronické i dřevěné).
Fotografie nových bytů naleznete na webových stránkách obce
www.obecdretovice.cz

Vzhledem
k současné
situaci,
předpokládáme otevření sběrného dvora
v cca půlce dubna 2021.
Od 25. 2. 2021 do odvolání jsou úřední a pokladní hodiny úřadu
opět pouze středy od 9.00 – 12.00 a 17.00 – 19.00 hodin.

Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.obecdretovice.cz

Pokladní hodiny:
Pondělí 9 – 12, 16 - 19
Středa 9 – 12, 16 – 19
Úřední hodiny:
Pondělí 16 – 19
Středa 16 - 19

Tel.: 770 147 314, 778 528 246
E-mail: info@obecdretovice.cz
Web: www.obecdretovice.cz
Běžný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

