OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
červenec 2016
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Uzavírka komunikace
Dne 23. 7. 2016 od 11:00 hod. do 17:00 hod. bude
uzavřena komunikace od pískovny Vliněves
(výjezd od Posadovic) přes Brozánky do obce
Mělník. Důvodem uzavírky bude konání sportovní
akce Českého poháru v triatlonu. Dále bude
uzavřena na Mělníku ulice Plavební, Legionářů,
náměstí Míru, Svatováclavská, Zámecká, Česká,
Vinohrady, Karla IV, K Mostu. Od Cukrovarské
v Dolních Beřkovicích bude na uvedenou dobu
vyznačena objížďka přes obec Cítov. Děkujeme.
Dovolená v ordinaci MUDr. Sylvy Valsové
Od 25. července do 12. srpna 2016 bude v době
čerpání řádné dovolené MUDr. Sylvy Valsové
zajišťovat zástup MUDr. Jana Bačovská ZS Lužec
nad Vltavou.
Pondělí–7:30-12:30: Lužec n/Vltavou. Úterý–7:0010:00: Vraňany a 11:00-13:00: Dolní Beřkovice.
Středa-7:00-12:00: Lužec n/Vltavou. Čtvrtek10:00-12:00: Dolní Beřkovice. Pátek-7:00-10:00:
Lužec n/Vltavou a 11:00-12:00: Vraňany.
Kontaktní
spojení:
Lužec
nad
Vltavou:
315 622 144,
Vraňany
315 601 047,
Dolní
Beřkovice 315 692 136.
Omezení pohybu v zámeckém parku
Oznamujeme občanům, že od 18. července bude v
zámeckém parku částečně omezen pohyb z důvodů
rozmísťování kulis pro natáčení flmu, které zde
bude probíhat v měsíci září.
 Nový hasičský automobil
Dne 8. července 2016 byl od dodavatele THT
Polička přepraven nový hasičský dopravní
automobil IVECO DA – L1Z pro potřeby hasičů
Dolní Beřkovice a samozřejmě hlavně pro potřeby
občanů Dolních Beřkovic, Vlíněvse a Podvlčí, který
bude sloužit především pro záchranu životů,
zdraví a majetku všem obyvatelům jmenovaných
obcí a těm, kteří to budou potřebovat i v okolních
obcích.
Po vyřízení všech nezbytných úředních úkonů
bude vozidlo oficiálně předáno představiteli obce
Sboru dobrovolných hasičů a JPO III v Dolních
Beřkovicích.
Oficiální předání proběhne v průběhu měsíce
srpna 2016, kdy bude představeno všem občanům.
Děkujeme za všechny občany. Starosta SDH Milan Sedlák
 Kontejnery na tříděný odpad
V obcích byla rozšířená současná sběrná místa na
tříděný odpad a zřízena nová sběrná místa.
V Dolních Beřkovicích na sběrné místo u parku na
křižovatce s ulicí Horní Hájek byl přidán
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kontejner na plasty. Po dostavění chodníku v ulici
Nádražní, bude na toto místo přidán kontejner na
plast a papír. V ulici Hálkova byl přidán kontejner
na plasty a v ulici Dolní Hájek byl přidán
kontejner na sklo. V obci Podvlčí byl přidán
kontejner na sklo, papír a nápojové kartony
(tetrapack). Nová sběrná místa v Dolních
Beřkovicích byla zřízena na Náměstí Míru na
parkovišti u vstupu do parku. Zde je umístěn
kontejner na plast, papír a sklo. Na parkovišti u
kruháku jsou přistaveny kontejnery na plast – 2x,
papír, sklo a tetra. V ulici Smetanova jsou dva
kontejnery na plast a jeden na papír. U bytových
domů č. p. 240 a 341, Lebečák jsou kontejnery na
plast, papír a sklo. V obci Vliněves bylo zřízené
sběrné místo u domu č. p. 96 (bývalá škola). Zde
jsou přistaveny kontejnery na plast, papír, sklo.
Mapky s rozmístěním kontejnerů budou ještě
zveřejněny na webu obce.
Četnost svozů kontejnerů je 1 x týdně ve středu
v případě plastů, 1 x za 14 dní v případě papíru a 1
x za měsíc v případě skla a nápojových kartonů
(tetrapack).
Svoz zajišťuje FCC, Česká republika, s.r.o. Ďáblická
791 / 89, 182 00, Praha 8, Česká republika. Roční
náklady na svoz tříděného odpadu jsou ve výši
256 180 Kč bez DPH. V případě správného třídění
by měla obec od společnosti Eko Kom dostat za
vytříděný odpad odměnu, která by se měla
pohybovat ve výši cca 100 000Kč /rok.
Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů
vhazovaly pouze odpad k tomu určený. Popisky,
co do nich patří a co ne, jsou uvedeny na
samotných kontejnerech. Nevhazujte do těchto
kontejnerů komunální ani žádný jiný odpad,
který do nich nepatří. Děkujeme, že třídíte.
 Veřejnosprávní kontrola ze Středočeského
kraje
Dne 26. května 2016 proběhla na OÚ
veřejnosprávní kontrola ze Středočeského kraje, se
zaměřením na poskytnutí dotace na akci „Výstavba
chodníku v ulici Nádražní v obci Dolní Beřkovice“.
Důvodem realizace kontroly bylo zejména ověření
skutečností uvedených ve stížnosti jednoho
z oslovených uchazečů, kdy uchazeč ve svém
podání vyjádřil podezření na nesrovnalosti ve
veřejné zakázce, která má být hrazena z veřejných
prostředků, respektive pak tedy z rozpočtu
Středočeského kraje jakožto poskytovatele dotace.
Kontrolní skupina konstatovala, že ze strany
žadatele o dotaci, tj. zadavatele veřejné zakázky
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(obce), nebyly zjištěny žádné nedostatky v rámci
realizace veřejné zakázky malého rozsahu.
Kontrolní skupina ověřila, že žadatel o dotaci
postupuje dle platného Programu 2015 a
Metodického pokynu k podání žádostí o dotace
v rámci FROM.
 Pořízení nové sekací techniky
V obci Dolní Beřkovice byla v květnu předvedena
ukázka žacího stoje na údržbu obce. Stroj dokáže
sekat i přerostlou trávu, mulčovat a provzdušňovat
půdu, sbírat listí. Nevadí mu ani drobné větve a
zvládne sekání za vlhkého počasí. Má výsuvný
sběrný koš, takže posekanou trávu bylo možné
naložit hned na valník a po naplnění odvést. Díky
šnekovému dopravníku se posečený materiál
zhutní a tak se do zásobníku o objemu 730l vejde
až 1000l hmoty. Stroj má nulový poloměr otáčení,
   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
16 a 17. července - Tsunami Cup
TJ Sokol Dolní Beřkovice si Vás dovoluje pozvat na
již tradiční Tsunami Cup, turnaj v malé kopané,
který se uskuteční v sobotu a neděli (16 – 17.
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 K tříděnému odpadu
Do kontejneru na nápojové kartony rozhodně
nepatří například krabice od papíru, naplněné
dalšími krabicemi, trávou a plastovými květináči
s hlínou. Jednalo se zřejmě o zásilku balíků, na
jehož obou krabicích byla adresa jisté paní z nové
výstavby v Horním Hájku. Tyto balíky po vybalení
zřejmě posloužily jako odpadkový koš pro zbylý
odpad a byly vhozeny do kontejneru na nápojové
kartony. Informace nejen pro tuto paní: Vedle
těchto kontejnerů jsou i kontejnery na papír a
plast. Stačilo komodity pouze roztřídit a hlínu
s trávou vysypat na trávník. Nic tak složitého, co by
člověk nezvládl. To ale není jediný případ.
V kontejnerech na tříděný odpad se objevuje
opravdu odpad, který tam nepatří.
Stejně tak sběrná místa neslouží k odkládání
odpadů, jako jsou pračky, židle nebo matrace
z gauče. Objemný odpad, elektro materiál a další
odpad, který nepatří do komunálního nebo
tříděného, je možnost odvést do sběrného dvora ve
Vliněvsi.
V případě, že budou sběrná nebo jiná místa dále
sloužit jako odkladiště všeho nepotřebného, bude
navrženo, aby na tato místa byly instalovány
fotopasti.
 Likvidace biologicky rozložitelného odpadu
Žádáme občany, aby trávu ze svých pozemků
(zahrady, dvory), neodkládaly po obci, či za domy

což je žádoucí v případě, kdy je nutné vyžínat
kolem stromů a stožárů. Jedná se již o výkonnější
sekací techniku.
Po zhlédnutí ukázky bylo radou obce navrženo
pořízení techniky podobných parametrů pro
údržbu obce. Cena takového nebo podobného
stroje se pohybuje kolem 850 – 900 tisíci Kč bez
DPH.
Pro výběrového řízení na dodávku žacího stroje na
údržbu obce, bylo osloveno pět uchazečů.
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabízená cena.
Nejvhodnější nabídka byla předložena od firmy:
AGRIMA Žatec s.r.o., IČ 47785241 na stroj
AMAZONE Profihopper 4wdi. Nabídková cena
uchazeče 1.074.480,- Kč včetně DPH.
Stroj je již na skladě a v nejbližších dnech by měl
být použit na údržbu veřejné zeleně v obci.
července). Turnaje se zúčastní přibližně 12
družstev. V sobotu večer proběhne v areálu Sokola
hudební zábava. Přijďte se dopoledne podívat na
fotbal a večer pobavit na zábavu. K poslechu Vám
bude hrát DJ Hampl.
sousedů. Měli jste, a stále ještě máte možnost,
pokud jste tak ještě neučinili, vyzvednout si na OÚ
kompostéry, které byly pro tento účel pořízeny.
V případě, že kompostér nestačí, je možné trávu a
listí, vyvážet na vlastní náklady, zatím volně, na
sběrné místo za jedenáctibytovkou. Je důležité
před odvozem překontrolovat, jestli neobsahuje
některé složky tříděného (plast, papír, sklo, železo,
nebezpečný odpad) nebo komunálního odpadu.
Na toto místo nepatří větve z prořezů stromů, ani
tují! Ty je možno odvážet do Vliněvse pod
hřbitovní zeď. V případě, že bude zjištěno, kdo
takto nezodpovědně nakládá s bio nebo jiným
odpadem (odkládá ho jinam, než by měl), bude
tento odpad odklizen nebo vytříděn na náklady
viníka. Děkujeme za pochopení.
 Veřejný pořádek
Žádáme občany, aby neskladovali na veřejném
prostranství před svou nemovitostí nebo jinde
v obci, či mimo ní materiál, který se jim nevejde na
dvůr či zahradu nebo ho kvůli jeho nevzhlednosti
na své zahradě nechtějí. Veřejné prostranství
není skladištěm. Tímto chováním obtěžujete okolí
a znepříjemňujete život obyvatelům obce. Jedná se
o zábor veřejného prostranství.
Žádáme proto občany, kterých se to týká, aby takto
skladovaný, jakýkoliv, materiál z veřejného
prostranství odklidili. Děkujeme.
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