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1) oprava elektrického vedení nízkého napětí v obci
firma ČEZ Distribuce, a.s. zahájí v dubnu 2017 opravu (rekonstrukci) své distribuční sítě
nízkého napětí na území obce Doubice.
Jedná se o:

a) výměnu poškozených dřevěných sloupů, nátěr sloupů kovových (v podstatě celé
území obce)
b) výměnu (posílení)  vzdušného vedení nízkého napětí  od trafostanice pod farou
směrem nahoru na Máják, zde bude provedena výměna starých drátů a instalovány
nové rozvodné skříně. 

Za účelem provedení těchto prací, je ze strany ČEZu nutné vstupovat na Vaše soukromé
pozemky (mají  na to právo ze zákona,  avšak nemohou tak činit  bez domluvy s Vámi).
Všichni dotčení vlastníci  pozemků byli  nebo budou ze strany ČEZu (nebo dodavatelské
projektové kanceláře)  obesláni  doporučeným psaním tak,  aby tato jejich  činnost  byla  s
Vámi všemi projednána. Měli by s Vámi dohodnout i způsob likvidace případných škod na
Vašem pozemku, pokud by ho nějakým způsobem poškodili.

2) oprava státních komunikací
Dle sdělení  Správy a  údržby silnic  Ústeckého kraje  je  na   rok  2017 plánována oprava
povrchu příjezdové komunikace do obce Doubice ze směru od Krásné Lípy až ke Staré
Hospodě.  Informace  o  přesném  termínu  opravy  a  dočasných  omezeních  budou  včas
zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.

3) Doubický obchod
Doubický obchod je pro Vás otevřen v zimním období každou středu, pátek a sobotu od 09
do 12 hod. Nákup je možno objednat předem ve Vámi požadovaném rozsahu na telefonu:
606 671 827 nebo na mejlu: doubickyobchod@seznam.cz . Nákup je možný dovézt až do
domu !!! Stačí si jen objednat. Od května 2017 bude opět obchod v provozu denně.

4) odpady 2017
- většina z Vás již má nové smlouvy na odpad s obcí uzavřeny, zbývá posledních 31 čísel
popisných  (či  evidenčních)  většinou  rekreačních  nemovitostí.  Opozdilce  budeme
opakovaně oslovovat  přímo tak,  abychom vše stihli  zasmluvnit  v prvních  měsících  roku
2017.    
- za budovou obecního úřadu vyrůstá nový přístřešek na tříděný odpad, kde budete moci
odklapat pytle s tříděným odpadem dle jeho druhu. Bude tak zvýšena kapacita ukládacího
prostoru a zefektivněna práce při dotřiďování a odvozu. Současně bude kolem OÚ větší
pořádek.
- termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu budou v roce 2017 domluveny
opět  na  období  kolem  velikonoc  a  v druhé  polovině  letních  prázdnin.  Přesné  termíny
samozřejmě sdělíme hned jakmile budou známy.
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5) Co chystáme v roce 2017:
 plánujeme  provést  opravu  místních  komunikací  (do  Pětidomí,  k  Schulzům  a  ke

Knězkům)
 necháme zpracovat revizi našeho velmi starého veřejného osvětlení, včetně návrhu

řešení jeho opravy tak, aby nedocházelo k výpadkům, jejichž jsme v poslední době
častými svědky

 vybudujeme místní  orientační  systém,  tedy naistalujeme rozcestníky,  směrovka a
informační tabule (podpořeno dotací)

 nakoupíme kompostéry na likvidaci  biologického odpadu dle Vašich požadavků a
zdarma Vám je zapůjčíme k užívání u Vašich nemovitostí, současně pořídíme drtič
zahradního odpadu, který si budete moci od obce zapůjčit (podpořeno dotací)

 podáme žádost o dotaci na rekonstrukci Velkého rybníka, na kterou již máme hotový
projekt. Rybník pak bude pravděpodobně až v roce 2018 odbahněn, opravena bude
hráz a vybudován bezpečnostní přeliv

 chystáme dotáhnout do konce úpravu hřbitova kolem kostela, a to v rámci brigády
nás všech Doubičáků

 rovněž v rámci brigády Doubičáků chceme provést úpravu fotbalového hřiště pod
bývalou  poštou  (odvodnění  zbylé  části,  obnova  trávníků,  umístění  laviček  a
stabilních branek)

 v prvním pololetí 2017 proběhne oprava varhan v doubickém kostele, na kterou se
díky Vám všem podařilo veřejnou sbírkou nashromáždit 181 tisíc Kč

 plánujeme  uskutečnit  oslavy  25  let  obnovené  samostatnosti  obce  Doubice  (léto
2017)

 zřídíme bezplatnou miniknihovničku Doubice, kterou budeme propagovat naší místní
veřejnou knihovnu a obecně vztah ke knihám a literatuře

Kdybyste cokoliv potřebovali neváhejte se na nás obrátit !!!

Všem přejeme vše nejlepší v novém roce, samé štěstí a pevné zdraví.

Vaši doubičtí zastupitelé.

Obecní úřad 412 331 699
Účetní obce 604 608 107
Starosta 737 276 982   nebo     739 030 198
Místostarosta 737 276 980
www.address.cz/oudoubice/  ;  oudoubice@volny.cz  ; 
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