ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SLOVO ÚVODEM

Sběrný dvůr („Sasák“) – sběr bioodpadu
již zahájen.
• tráva, listí, větve
Otevřeno každou středu od 15 – 18 hod.
sobotu od 10 – 12 hod.
nebo po telefonické domluvě s p. Mackem
(správce bio skládky) tel. 607 738 169

Vážení spoluobčané,
pro lepší a transparentnější informovanost Vás všech, rozhodlo zastupitelstvo
obce rozšířit informační kanály (webové stránky, SMS systém) o tento
zpravodaj. Hlavní a důležité informace, zajímavosti z naší obce, plány a vize
budete mít přímo ve svých rukách, ve svých domácnostech. Lipenský zpravodaj
bude vycházet čtvrtletně a budeme moc rádi, když se na jeho vzniku budete
podílet i Vy. Své náměty a podněty určitě uvítáme (plán akcí, reportáže, historie,
fotogalerie atd.)

Nebezpečný odpad (sběrné místo u OÚ)
• olej a obaly od barev budou přijímány
pouze v uzavřených nádobách.
Odpad odkládejte do sběrného místa u OÚ
(sobota 10 – 12hod.) nebo po telefonické
domluvě s p. Fraitem (správce sběrného
místa) tel. 602 203 946 nejdéle do čtvrtka
14.4.2016.
Sběr
elektrozařízení,
nadměrného
odpadu (sběrné místo u OÚ)
• elektrozařízení musí být kompletní, nesmí
být rozebrány žádné součástky
• nadměrný odpad (lino, koberec, pohovka
apod.). Pneumatiky se nesmí již odebírat!
Sběr
použitého
rostlinného
oleje
z domácností (místní obchod)
Je nutné zajistit, aby se rostlinný olej
z domácností
nedostal
do kanalizace,
výrazně znečišťují odpadní potrubí a systém
kanalizace!
Vybíraný olej může být lehce znečištěn
vodou a zbytky potravin. Olej prosím
schraňujte v uzavřených PET lahvích,
z kterých se bude olej přelívat do určené
nádoby.
Sběr použitých baterií (místní obchod)
Svoz tříděného odpadu ve zvláštních
sběrných nádobách
• sklo 1 x měsíčně (kolem 10. dne v měsíci)
• plast 1 x za 14 dní (každé liché úterý)
• papír 1 x za 14 dní (každý lichý pátek)
Dbejte zvýšené pozornosti při třídění
odpadu, neustále se objevují případy, kdy se
do nádob vhazuje odpad, který sem nepatří.
více na www.obec-lipnik.cz

Ing. Ingrid Podroužková, starostka

Lipník - tlaková kanalizace – nejžhavější a nejdůležitější informace
31.3.2016 končí zkušební provoz na zrekonstruované ČOV v Čachovicích, od 1.4.2016
bude zahájeno zpoplatnění vypouštění odpadních vod. Obec bude stočné vybírat na
základě řádně uzavřených smluv o odvádění odpadních vod. Tyto smlouvy se budou
uzavírat již v průběhu měsíce dubna. Povinnost vlastníka kanalizace uzavřít písemnou
smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem vyplývá z §8 odst. 6 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V případě, že vlastník nemovitosti, který je
na stávající kanalizaci napojen, smlouvu na odvádění odpadních vod nepodepíše, bude
jeho vypouštění odpadních vod kvalifikováno podle zákona jako neoprávněné vypouštění,
které může způsobit i přerušení vypouštění do veřejné kanalizace.
Zastupitelstvo rozhodlo, že stočné budou platit občané, rekreanti, právnické osoby
v r. 2016 dle směrných čísel roční spotřeby vody, která jsou uvedena v příloze č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.. Výše stočného je
zásadně ovlivněna přísnými podmínkami při získání dotací z Evropské unie
a SFŽP ČR na realizované projekty: „Lipník - tlaková kanalizace“ a „ Čachovice
– rekonstrukce ČOV“. Obec, jako příjemce dotace z EU a na základě smlouvy se SFŽP
ČR o poskytnutí dotace je povinna dodržovat velmi přísná pravidla, mezi něž patří
zejména stanovení výše cen stočného v souladu s finanční analýzou a tím zajištění
udržitelnosti celého systému. Výše stočného nesmí překročit hranici sociální únosnosti.
Je nutné si uvědomit, že v případě nedodržení souladu cen s finanční analýzou hrozí obci
postih ve formě odejmutí dotace ve výši 20 – 100%.
Výsledná hodnota stočného včetně DPH
3

Stočné pro rok 2016 (v Kč/m )
40,00
po odečtení 3 měsíců
pro rekreační objekt

Stočné na osobu pro rok 2016 (v Kč)
1 400,-Kč
1 050,-Kč
1 050,-Kč/objekt

Platby lze uhradit do konce června nebo pololetně (350Kč/poplatníka do konce června,
700Kč/poplatníka pouze do 15.12.2016).
31.3.2016 od 18hod. proběhne v klubovně TJ Sokol Lipník informační schůzka na
téma STOČNÉ.
Rádi Vám veškeré Vaše dotazy, týkající se tématu kanalizace, zodpovíme na obecním
úřadě, případně kontaktujte stanovené kontaktní osoby
starostka, starostka@obec-lipnik.cz, tel. 606036331,
VIS, a.s., p. Horák, horak@vis-praha.cz, tel. 606624545 (odpovědný zástupce provozu)

Upozornění: u nemovitostí, které nebudou napojen na splaškovou kanalizaci, vzniká vlastníkovi povinnost předkládat čtvrtletně
doklady (březen, červen, září, prosinec daného roku) o zneškodňování odpadních vod. Tyto doklady budou postoupeny vodoprávnímu
úřadu (Ml. Boleslav). Z dokladů musí být patrné, jaká jímka se vyvážela (u domu č. p. v obci), kolik odpadních vod z jímky bylo
vyvezeno, a kdy byla jímka vyvezena. V případě nedodržení této zákonné povinnosti, hrozí pokuty až do výše 50.000,-Kč.

LIPENSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
KULTURA A VOLNÝ ČAS
Fotbalová utkání TJ Sokol Lipník:
2.4., 16.4., 30.4., 14.5, 28.5., 11.6.
Petangové turnaje:
9.4. Košonek Z. Vavroviče
1.5. Prvomájový lipnický turnaj
11.6. Noční čarodějnice
Kulturní akce:
30.4. tradiční pálení čarodějnic + stavění
májky
4.6. dětský den – Army den v Mordově
rokli
18.6. slavnosti Domova pod lípou
(30. výročí existence)
OBECNÍ ÚŘAD
Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00hod.
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00hod.
Středa 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00hod.
Čtvrtek a Pátek – není úřední den
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo
obec. V případě potřeby jednání se
starostkou obce je nutné se předem
telefonicky nahlásit.
Pokud
máte
zájem
o
zlepšení
informovanosti týkající se dění v obci
a nevyužíváte možnosti SMS systému
nebo webových stránek, obraťte se na
obecní úřad. Tato služba je pro Vás
bezplatná a velice operativní.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
23.2. jsme přivítali nové spoluobčánky
naší obce.
Elišku Blažkovou
Mariánku Pražákovou
Nikolku Dočkalovou
Jakuba Davida
Všem dětem ještě jednou přejeme,
aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
naší obce.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Leden - červen
Dlouhý Josef
90 let
Bílek Rudolf
70 let
Pažoutová Helena
70 let
Doubrava Josef
70 let
Sobotková Jarmila
85 let
Doubravová Magda
70 let
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.
Občané, kteří nechtějí být uváděny v této
rubrice, ať tuto skutečnost
ÚMRTÍ nahlásí na OÚ
vždy
do
15.
dne
březen,
červen,
Dagmar Macková,měsíce
Miroslav
Vavrovič
září, prosinec daného roku.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

www.obec-lipnik.cz
PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Projekt BVVP Milovice – Mladá a projekt Traviny
V současné době byly v rámci společných iniciativ obce Lipník, měst Benátky n/J
a Milovic, Luštěnic, obcí Všejany a v neposlední řadě vojenskohistorických klubů
Milovicka a organizací mající ve svém programu ochranu přírodního bohatství, včetně
CHKO Kokořínsko, započaty procesy spolupráce při zachování a využití bývalého
vojenského prostoru Milovice – Mladá. Mezi projekty, jako je zahájení chovu divoké
stepní zvěře, se taktéž zařazují společné programy na zachování původního rázu krajiny
vzniklého vojenskou činností a to i v souladu s historickým významem oblasti.
Cílem těchto iniciativ je úzká spolupráce při
podílení se na pozitivním rozvoji oblasti v duchu
zachování jeho přírodního a historického
významu, zatraktivnit území pro rozvoj turistiky
a kultury. Informovanost o unikátních lokalitách
a objektech, společně s vyznačením potřebných
pěších i cyklistických tras.
Seznam atraktivních turistických míst:
• Ohrada s koňmi a pratury – Milovice
• Historický areál Mordové rokle
• Historický areál Kozí hřbety
• Objekty záložního velitelství pod Ben.
Vrchem
• Areál Traviny s ohradou zubrů atd.

Objekt Traviny:
• využít
jako
turistickou
rozhlednu
a vědeckou pozorovatelnu s expozicí
přírodní i historické prezentace
• instalace monitorovacího zařízení sloužící
pro veřejnost k jeho dostupnosti na
tematických internetových stránkách
• zázemí
pro
vědecké
semináře
a školství (branná výchova)
• zázemí pro aktivity mládežnických
organizací, včetně letních či příměstských táborů
• využití pro veřejné tematické akce spojené s prezentací vojenskohistorických spolků
v souladu s plánem péče o okolí v rámci projektů MŽP
Martin Polák, zástupce za vojenskohistorické kluby
Projekt víceúčelové hřiště - rozšíření sportovního areálu
V areálu OÚ letos vybudujeme nové víceúčelové hřiště
(malá kopaná, basketbal, florbal, tenis apod.).
Dle probíhajícího odkupu pozemků od VLS, s.p.
vznikne další rozšíření petangových hřišť, vznikne
prostor pro workout (posilovna v přírodě) a i pro jiné
volnočasové aktivity. Tímto záměrem se propojí současný sportovní areál s nově
vybudovanými.
Projekt prodloužení splaškové kanalizace přímo na ČOV
Čachovice – probíhá výběrové řízení na realizaci akce (termín prací cca červen)
Rozpracovanost projektů:
• prodloužení chodníků v obci směr Čachovice
• cyklotrasa, cyklostezka (dle možností) Lipník/Čachovice, zajištění větší bezpečnosti
pro školáky, kteří jsou nuceni chodit ze školy/do školy po hlavní komunikaci
• rekonstrukce bytového domu č.p. 139 (půdní vestavba, oprava střechy), musí být
proveden statický posudek
Hledáme členy redakční rady, každý z Vás se jím může stát. Všechny Vaše podněty,
nápady, ale i připomínky, stížnosti zasílejte na starostka nebo urad@obec-lipnik.cz

