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1) kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad + bioodpad
Tak  jako každoročně budou u  obecního  úřadu  přistaveny kontejnery  na  nebezpečný  a
velkoobjemový odpad:
Velkoobjemový odpad 07. 04. - 09. 04. 2017        18. 08. - 20. 08. 2017
Nebezpečný odpad 14. 04. - 16. 04. 2017        25. 08. - 27. 08. 2017

Kontejner  bude  přistaven  na  parkovišti  vedle  OÚ  vždy  v  pátek  odpoledne  a  odvezen
následující  pondělí  ráno.  Pokud by  došlo  k  jeho úplnému naplnění  dříve,  bude (pokud
možno) zajištěna jeho výměna za prázdný i mimo pracovní dny. Respektujte, prosím, druh
odpadu, pro který je ten který kontejner určen.
Zároveň  Vás  žádám  o  pečlivou  separaci  dřevitých  materiálů  (dřevo,  dřevotříska,
dřevovláknité desky,  nábytek apod.), u kterých se nám podařilo předběžně zajistit  jejich
oficiální  likvidaci  ve  společnosti  Kronospan  (a  to bezplatně)  a  tak  za  kontejnery  s
velkoobjemovým  odpadem,  předpokládám,  zase  něco  ušetříme,  jelikož  v  nich  nebude
likvidováno dřevo.
Svoz hnědých popelnic na bioodpad bude zahájen dne 05.04.2017 a bude probíhat ve 14-ti
denních intervalech.  Biopopelnici mějte v den svozu připravenu od rána 06:00 do večera
20:00.
  
2) sběr jedlých olejů
Všichni občané a chalupáři nyní mají možnost zbavit se odpadu v podobě použitých jedlých
olejů legální a ekologickou cestou. Jak to bude probíhat:

 u budovy obecního úřadu, v místech kam je ukládán tříděný odpad, je od počátku 
března 2017 instalován 50 litrový barel.

 do tohoto barelu můžete lít veškeré rostlinné oleje ( řepkový, slunečnicový, 
palmový ... ) Olej smí být do barelu dáván i ve ztuhlém stavu - zejména palmový olej 
při nižších teplotách tuhne.

 v oleji smí být maximálně 5% znečišťující složky (strouhanka či jiné zbytky jídel)
 v žádném případě se do barelu nesmí vlévat minerální oleje !!!!! tyto oleje v 

uzavřených nádobách budeme likvidovat jako odpad nebezpečný.
 v oleji nesmí být nalita voda či saponáty..

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.
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4) odpady 2017
Za budovou obecního úřadu je nový přístřešek na tříděný odpad, kde budete moci odkládat
pytle s tříděným odpadem dle jeho druhu. Je tak zvýšena kapacita ukládacího prostoru a
zefektivněna práce při dotřiďování a odvozu. Současně si slibujeme, že bude kolem OÚ
větší pořádek.

5) Brigáda na úklid a udržbu hřbitova u Doubického kostela
V  sobotu  dne  15.04.2017  od  13:00  proběhne  brigáda  všech  Doubičáků  u  kostela
Nanebevzetí Panny Marie, při které bychom rádi upravili okolí kostela a dokončili úpravu
starého hřbitova tak, aby toto pietní místo dozanlo zaslouženého vzhledu.
 

6) Oprava veřejného osvětlení
Podařilo  se  nám  opravit  nejporuchovější  úseky  veřejného  osvětlení  v  obci,  kde  bylo
vyměněno staré vedení za izolovaný kabel tak, aby nedocházelo k výpadkům osvětlení při
každém větru. K opravě nám zbýva poslení úsek v chatičkách kde jsme čekali na jaro, kvůli
tomu, že vedení je uloženo pod zemí.

7) Telegraficky o plánovaných akcích v Doubici:
 do  30.06.2017  bude  vybudován  místní  orientační  systém,  tedy  naistalujeme

rozcestníky, směrovky a informační tabule (podpořeno dotací SFŽP)

 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

 oslavy 25 let obnovené samostatnosti obce Doubice  proběhnou poslední sobotu v
srpnu tedy dne 26. 08. 2017. Podrobný program bude k dispozici do konce I.pololetí
2017 a všem Vám bude doručen.

 Veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři obce proběhne počátkem července
2017. O programu, místu a čase konání budete včas informováni.

 Dne 08.04.2017 od 18:00 proběhne v Doubickém kostele Nanebevzetí Panny Marie
benefiční koncert pěveckého sboru SCANDULA, který zazpívá velikonoční skladby.
Výtěžek  koncertu  bude  součástí  veřejné  sbírky  na  opravu  varhan.  Všichni  jste
srdečně zváni.

Kdybyste cokoliv potřebovali neváhejte se na nás obrátit !!!

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
web: www.oudoubice.cz mail: oudoubice@volny.cz  ; 
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