SLOVO ÚVODEM

Lipník – Autobusová doprava

Integrace linek do Pražské integrované dopravy připravovaná
k termínu 2. července 2016 se týká především úseku Lysá nad
Labem – Milovice a jejím cílem je na základě dlouhodobých
požadavků místních samospráv tarifně sjednotit a lépe navzájem
zkoordinovat autobusové linky s vlaky v tomto úseku. Dnes se
zde částečně překrývají 3 systémy - jsou zde vlaky a část
autobusových linek v systému Pražské integrované dopravy
(PID), část autobusových linek v systému Středočeské
integrované dopravy (SID) a část autobusových linek mimo
Ing. Ingrid Podroužková, starostka
integraci (tzv. PAD – pravidelná autobusová doprava). Aby bylo
Splašková tlaková kanalizace - měřidla
vše v úseku Lysá nad Labem – Milovice tarifně sjednoceno, jsou
Umístění měřidel pro jiné zdroje vody než je vodovod, není součástí integrace kromě místních linek například také linky
v možnostech a kompetencích obce, umístění měřidel si musí každý z Lysé nad Labem do Benátek nad Jizerou.
vlastník zajistit sám, ale pouze za těchto stanovených podmínek:
Co se týče dalšího rozvoje integrace, Rada kraje schválila dne
1) umístění indukčního průtokového měřidla na odtoku z DČJ, cena 16.5.2016 harmonogram integrace ostatních oblastí ve
od 23.000Kč  měření může být podkladem pro fakturaci Středočeském kraji, a to včetně oblasti Nymburska a obce
Lipník. Požadavek na spojení do Milovic a Benátek nad Jizerou
stočného
2) umístění podružného elektroměru pro měření motohodin je s ohledem na efektivitu provozu a minimalizaci nákladů
 měření je pouze orientační, výsledek nemůže být brán jako vhodné řešit společně s požadavkem města Milovice na spojení
do Benátek nad Jizerou. Protože se jedná o zavedení nového
podklad pro fakturaci stočného
3) umístění přípojkového vodoměru (studny), cena od 650Kč spojení, je třeba počítat s nutností spolufinancování vzniklých
 měření může být podkladem pro fakturaci pouze v těchto vícenákladů na provoz ze strany měst a obcí.
Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí oddělení
případech:
dopravní obslužnosti, SK
- provedení místního šetření:

Vážení spoluobčané,
ve druhém vydání našeho zpravodaje , Vás opět budeme
informovat o aktuálních tématech, akcích, které nás v dalších
měsících čekají. Neustále je, co nabídnout a co řešit a co
budovat. Jelikož se blíží období prázdnin, dovolených dovolte mi
jménem zastupitelů obce popřát pohodové, slunné a hlavně
bezpečné prázdniny a dovolené, které Vás zaslouženě čekají.




-

-

kde musí vlastník prokázat, že voda z jiného zdroje není
napojena do rozvodů vody z veřejného vodovodu (aby
nedocházelo ke kontaminaci rozvodů)
kde musí vlastník prokázat, že umístění vodoměru bude
pouze a jen na jeden rozvod pro domácnost a druhý rozvod
pro zalévání apod., umístění měřidla hned za automatickým
čerpacím zařízením
navýšení stočného o 30Kč/rok (náklady za provedení odečtů)
v případě, že bude nemovitost odebírat vodu z více zdrojů
instalaci cejchovaného měřidla provede oprávněná osoba
(instalatér), který vydá potvrzení o instalaci, s uvedením čísla
měřidla a počátečního stavu.
vlastník nemovitosti je povinen obeznámit OÚ o výměně
měřidla (musí být měněn cca po 5 letech), poruše měřidla,
poškození apod., vše bude následně specifikováno v dodatku
smlouvy o odvádění odpadních vod

V případě že odběratel nesouhlasí se stanovenými podmínkami,
nesouhlasí s uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod
a nebude mít smlouvu podepsanou – uzavřenou, jedná se
o neoprávněné odvádění odpadních vod. Odběratel bude od
systému splaškové kanalizace odpojen a bude odebráno čerpací
zařízení (technologie). Vlastníkovi tímto vznikne povinnost
dokládat doklady, jak nakládá s odpadními vodami za podmínek
stanovených zákonem (opět se bere zřetel na množství dle
směrných čísel, stanovený zákonem, což je 35m3/osobu/rok –
příloha č. 12, zákona o vodovodech a kanalizacích).
viz. usnesení zastupitelstva ze dne 7.6.2016

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

Oprava komunikací v obci
Od 8.6.2016 probíhají opravy místních komunikací asfaltovým
nástřikem:
- nájezdy z hlavní komunikace na vedlejší
- pásy podél nově vybudovaného chodníku
- oprava výtluků na komunikaci u Domova pod lípou
Opravy asfaltovým recyklátem:
- výtluky v oblasti Pod Březím,
- oprava komunikace u č.p 162, u č.p. 8 a za č.p. 131
Oprava komunikací u dětského hřiště:
V tomto úseku je nutné provést odvodnění, opět došlo v horní
části k dalšímu propadu komunikace, bude provedena sonda,
kterou se pokusíme zjistit stav historického odvodnění této
oblasti, zda zachovat či revitalizovat apod. Dále pro
vyhotovenou studii (Úprava odtokových poměrů v obci Lipník –
odvodnění obce, revitalizace „Součáku“, který musí sloužit, jako
zdroj vody v případě požáru včetně odtoku po tůňku
v zemědělských polnostech) bude vyhotoven projekt a bude
podána žádost o dotaci. Po provedeném odvodnění mohou být
komunikace opraveny.
Prosíme všechny občany, aby nám do 15.7. 2016 nahlásili
všechny nedostatky/nedodělky (sms, mail, úřad) týkající se
kanalizace (nástavec DČJ, propadlý hrnek apod.). Během
prázdnin bude vše postupně řešeno!

LIPENSKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

www.obec-lipnik.cz
Projekt márnice
Od 15.6.2016 byla zahájena
rekonstrukce márnice na místním
hřbitově. Je nutné provést opravu
střechy a odvodnění objektu, do
kterého x let zatékalo. Tento
projekt bude financován z dotace
z MMR (ministerstvo pro místní
rozvoj). Termín dokončení prací
je stanoven na 29.7.2016. Dbejte
prosím zvýšené opatrnosti při
pohybu na místním hřbitově.

Chráněné a sociální byty
V návaznosti na spolupráci s Domovem
důchodců v Luštěnicích a Benátkách n/J
jsme se rozhodli zajistit tento druh bydlení,
který je v současné době velice žádoucí a
v našem okrese chybí. Naše obec nabízí
klid, přírodu, dostupnost do okolních obcí,
větších měst. Cílové skupiny pro tento
druh bydlení jsou:
 senioři,
osoba
se
zdravotním
postižením a sníženou soběstačností,
(byty 1+KK, nebo 2 + KK) cca 20 bytů
 ale i lidé, kteří nemají bydlení,
samoživitelé, mladí po odchodu
z dětského domova atd., cca 6 – 8 bytů.
Tento projekt je podporován MMR nebo
dotačními tituly od EU.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Sběrný dvůr („Sasák“) – sběr bioodpadu,
jak, co separovat:
1) tráva vznikajících při sečení trávníků,
zelených ploch, parků a zahrad, listí,
tráva, plevel, košťály i celé rostliny, ale
i seno, sláma, štěpky, hobliny, piliny –
separovat na zpevněné ploše (pražce)
2) dřevní hmota vč. větví a keřů
pocházející
z
údržby
zahrad
a veřejných ploch, stromů, lesoparků
a podobně, se musí separovat zvlášť!
Nemísit s bodem č. 1)!
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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červen – září
Salač Miloslav
75 let
Rybář Miroslav
70 let
Pažout Pavel
70 let
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.
Občané, kteří nechtějí být uváděny v této
rubrice, ať tuto skutečnost nahlásí na OÚ
vždy do 15. dne měsíce březen, červen,
září, prosinec daného roku.
85. životní jubileum oslavila naše občanka
J. Sobotková (t.č. Domov
důchodců
Luštěnice).

Na dětském hřišti přibyl krásný zahradní domeček.
Mockrát děkujeme spol. Woodmix, s.r.o., kterou zastupuje
p. Talčík, za velice originální sponzorský dar. Věříme, že
S paní Sobotkovou jsme strávili krásné,
bude sloužit svému účelu!
taneční, narozeninové dopoledne. Všem
http://www.woodmix.cz/ posílá mnoho pozdravů a stále na spoustu
z vás vzpomíná.
Den pod lípou 18.6.2016
Slovo pana ředitele A. Koblihy: „Chtěl jsem oslavu pojmout jako dar klientům 70. životní jubileum manželů
a poděkování zaměstnancům Domova pod lípou, jak současným, tak i těm bývalým. Pro Doubravových + jejich výročí svatby
děti bylo připraveno odpoledne plné soutěží a her. Mohly si vyzkoušet aquazorbing, jízdu
na ponících, skoky na velké trampolíně či skákacím hradě. Zahájení obstaralo vystoupení
našeho Lipník Gangu, dále bylo připraveno několik hudebních a tanečních vystoupení,
kejklíř i historický šerm atd.. Po celou dobu bylo zajištěné bohaté občerstvení. Završením
dětského odpoledne pak bylo řádění v pěně a následná sprcha z hasičského vozu. K tanci
a poslechu hrála skupina Joy of Moonrise, vystoupil i Elvis Presley se svojí Elvis revival
show a zlatým hřebem večera byla ohňová show.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli. Především
kolegům z organizace … děkuji, byli jste skvělí. Největší dík patří pí P. Dobešové za
perfektní přípravu a organizaci akce. Jmenovitě bych dál rád poděkoval: pí J. Rybářové za
moderování celého programu, za obec Lipník pí starostce Ing. I. Podroužkové
a místostarostovi p. F. Šolcovi za perfektní spolupráci a samozřejmě všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci akce“.

Manželé Doubravovi oslavili současně svá
životní jubilea a dokonce si u toho řekli
i své druhé ANO (rubínová svatba).
Přejeme, ať jim to ve zdraví a v poklidu
vydrží ještě další a další pěknou řádku let.

