Občasník vydávaný Obecním úřadem Vrbatův Kostelec

VRBATOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
Dobrý den, milí spoluobčané,
letošní rok se nesl ve stavebním duchu. Právě probíhá rekonstrukce silnice
na Skálu a stavba Povodňového parku v Kostelci, ale hlavním tématem byla
po celý rok stavba kanalizace ve Vrbatově Kostelci, což většina z nás
pocítila především díky dopravním uzavírkám silnic, které byly nepříjemné,
ale bohužel nutné. Nyní bude následovat připojování jednotlivých
nemovitostí, což je pro všechny občany náročná záležitost. Pokud byste
měli jakékoliv problémy či potřebovali prostou radu, neváhejte se na nás
obrátit.
Ráda bych Vám všem poděkovala za Vaši trpělivost se stavbou a popřála
pevné zdraví a hodně sil.
Pavla Němcová, starostka obce

10/2021

CO MŮŽETE ZÍSKAT NA OÚ
• DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK ANTICOVID, který si můžete na OÚ přijít
odlít zdarma do vlastní nádoby
• ZAHRADNÍ
KOMPOSTÉRY
na
bioodpad – kdo si ještě nevyzvednul,
nebo již od obce má, ale vlastní větší
zahradu a kompostér nestačí, je
možné si ho na OÚ zdarma
vyzvednout
• TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – sada tří
velkých silných tašek na opakované
třídění odpadu za 20 Kč/sada
• TURISTICKOU VIZITKU Vrbatova
Kostelce s leteckým pohledem na
centrum obce do Vašeho turistického
deníku za 12 Kč/ks

Kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec
Hlavní část stavby Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec je úspěšně za námi a tato byla na konci měsíce září zkolaudována.
Nyní probíhá ještě dostavba stoky B za mostem, která by měla být do konce roku taktéž dokončena. Majitelé
nemovitostí napojených na zkolaudované řady už se tedy můžou během podzimu připojit, a to dle tohoto postupu:
Gravitační přípojka:
1. kontrola napojovacího místa zástupcem obce před zásypem (místo, kde se bude napojovat stávající rozvod do nové
přípojky) včetně fotodokumentace (do nové kanalizace NELZE napojovat dešťové a drenážní vody !) - je třeba předem
nahlásit starostce obce, tel. 724159470 (starosta@vrbatuvkostelec.cz) nebo místostarostovi obce, tel. 725601953
2. předložení dokladu o vývozu stávajícího septiku, jímky, žumpy nebo domovní ČOV autorizovanou osobou, na kterém
bude uvedeno číslo popisné nemovitosti, která byla vyvážena (nelze přečerpávat do nové kanalizace z důvodu "zabití"
nové obecní ČOV !!!) - osobně na OÚ nebo emailem (starosta@vrbatuvkostelec.cz)
3. podpis Smlouvy o odvádění splaškových vod (předpoklad během prosince 2021)
Tlaková přípojka:
1. předložení revizní zprávy elektrické přípojky vedoucí k čerpací stanici (technická specifikace elektropřípojky: přívodní
kabel CYKY – 5 C x 2,5; odjištění přívodu jistič 3B/10; napájení 3 x 400 W ) - osobně na OÚ nebo emailem
(starosta@vrbatuvkostelec.cz)
2. dále stejný postup jako u gravitační přípojky (1. - 3.)
Obec bude provozovat kanalizační systém včetně čistírny odpadních vod sama s pomocí odborně způsobilé osoby.
Stočné bude kalkulováno až od 1.1.2022 a pro letošní rok je stanoveno na 0 Kč.
Předpoklad napojení všech nemovitostí je do 31.12.2021. Po tomto datu bude provedena vodoprávním úřadem
Chrudim revize nepřipojených nemovitostí, u kterých může být provedena kontrola legálnosti nakládání s odpadními
vodami.
Na žádost některých občanů zde uvádím některé kontakty na autorizované osoby pro odvozy odpadních vod ze
stávajících žump a septiků (na dokladu o vývozu musí být uvedeno č.p. nemovitosti):
SAVE Hlinsko – tel. 469 314 461
Rostislav Bulis – tel. 602 284 777
Přeji hodně sil a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktních údajích.

Kontakty na OÚ Vrbatův Kostelec:

Telefon: 469 350 345, 724 159 470 web: www.vrbatuvkostelec.cz
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00 hod. E-mail: obec@vrbatuvkostelec.cz, starosta@vrbatuvkostelec.cz

Povodňový park Vrbatův Kostelec
V současné době probíhají intenzivní práce na stavbě Povodňového parku Vrbatův Kostelec. Setkávám se často s
dotazy ohledně podoby a funkce této stavby, které bych teď ráda osvětlila. Jedná se suchou hráz, která má
protipovodňovou funkci. To znamená, že zde bude zadržována voda pouze v případě povodňové události –
přívalových dešťů – a po zbytek času zde nebude voda zadržována a bude volně protékat jako doposud.

Odpadové hospodářství

Mobilní rozhlas

Možná jste na začátku roku zaregistrovali v médiích, že v
letošním roce vstoupila v platnost nová legislativa týkající se
odpadů. Ta celkem rázně zasáhla do zpoplatňování ukládání
směsného odpadu na skládkách. Stanovuje se zde limit 200
kg na jednoho trvale bydlícího občana pro rok 2021, kdy se
tento limit každý rok snižuje. Nadlimitní množství odpadu je
poté ukládáno s téměř dvojnásobnou cenou. Naše obec v
letošním roce překročila tento limit již v červenci, takže se
nám tím svoz odpadu prodražil cca. o 22 tis. Kč. Je to dáno
především tím, že v obci je velké množství rekreačních
objektů, na které bohužel legislativa nebere zřetel. Zároveň
dochází ke značnému zvýšení ceny samotného odvozu
svozovou firmou AVE. Díky těmto skutečnostem nás v
příštím roce čeká značné zvýšení poplatku za odpad.
Každý z Vás může tuto neutěšenou situaci zlepšit tříděním
odpadů, a to jak klasických (plasty, karton, papír, sklo
barevné a bílé) do barevných zvonů, tak i bioodpadu do
kompostérů a velkoobjemových kontejnerů, textilu a
použitého rostlinného oleje slitého do PET lahví (naproti
bývalé prodejně. V příštím roce se budeme snažit zajistit
kontejner na drobný kovový odpad. Děkujeme že třídíte!

Nyní můžete dostávat zdarma aktuální zprávy z obce:

Provedené akce 2021

Plánované akce na rok 2022

– výstavba Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec
– dokončení stavby Rekonstrukce Komunitního centra
Vrbatův Kostelec (v budově OÚ)
– právě probíhá stavba Povodňového parku Vrbatův
Kostelec
– v podzimních měsících proběhnou udržovací práce na
návesních nádržích v Habrovči a Vrbatově Kostelci

– dokončení dokumentace chodníků při hlavní
průjezdní komunikaci v Louce a ve Vrbatově
Kostelci u prodejny
– tvorba dokumentace chodníku při hlavní silnici ve
Vrbatově Kostelci
– řešení zpevnění prašných místních komunikací
– dokumentace na veřejné osvětlení v Habrovči

– jako SSMS do svého chytrého mobilního telefonu
pomocí aplikace Moje Obec (viz. QR kód níže)
– emailem pomocí odkazu na stránkách obce
– klasickou SMS zprávou pomocí odeslání SMS na
číslo 777 080 880 ve tvaru: REG VRBATUVKOS
(vzhledem ke zpoplatnění služby pro obec prosíme
registrovat pouze v případě, že nejste schopni
využívat předchozí dvě varianty)

