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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 30. 03. - 02. 04. 2018        17. 08. - 19. 08. 2018
Nebezpečný odpad 06. 04. - 08. 04. 2018        24. 08. - 26. 08. 2018

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 04.04.2018 a bude probíhat ve 14-ti
denních intervalech.  Biopopelnici mějte v den svozu připravenu od rána 06:00 do večera
20:00.
  
2) Doubický obchod
Doubický obchod je pro Vás otevřen o března 2018 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 2018 bude opět obchod v provozu denně.

3) Doubický vodovod
Obec  Doubice  převzala  od  01.01.2018  do  své  režie  provoz  obecního  vodovodu  od
společnosti  ŠČVaK  (potažmo  SVS,  a.s.).  Vyúčtování  vodného  od  SČVaKu  ke  dni
31.12.2017 jste jistě již všichni dostali, na tomto vyúčtování je uveden stav vodoměru, který
bude výchozím stavem pro rok 2018.
Prosím ty majitelé nemovitostí v Doubici, kteří tak ještě nesepsali s obcí smlouvu, aby se
stavili  na  obecním úřadě  a  podepsali  smlouvu  o  dodávce  pitné  vody,  kterou  již  bude
zajišťovat obec Doubice, v této smlouvě bude ujednáno placení záloh a jejich výše. Zálohy
se budou platit  na účet obce Doubice 101030436/0300 a jako variabilní symbol  prosím
uvádějte číslo Vaší nemovitosti v Doubici (popisné či evidenční jak kdo to má). Číslo Vaší
smlouvy o dodávce pitné vody bude totožné s číslem Vaší nemovitosti.
Cena vodného na rok 2018 byla stanovena výpočtem dle patných právních předpisů a
schválena zastupitelstvem obce v konečné celkové výši 45,- Kč / m3.
Prosím porvěďte kontrolu vodoměrů u svých chalup, už se nám v několika případech
stalo, že vlivem silných mrazů popraskaly a je třeba je vyměnit. Výměnu provede OÚ.
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4) Oprava propustku nad obecním úřadem
Na přelomu února  a  března  2018  byla  zahájena  oprava  propustku  pod  státní  silnicí  v
zatáčkách nad obecním úřadem v  Doubici.  Oprava bude probíhat  tak,  že  nejprve  byla
vybudována objízdná panelová komunikace přes pozemek Prchalů (nad silnicí), což je jen
jeden jízdní     pruh a bude tam řízená kyvadlová doprava. Nyní už se chystá přerušení státní
silnice a v ní oprava propustku. Dle nařízení silničního správního úřadu bude vše řádně
označeno dopravními značkami. Opravu provádí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
Prosím tedy o trpělivost a hlavně opatrnost !!

5) Očkování psů a koček
V sobotu dne 19.5.2018 proběhne před obecním úřadem od 16:00 do 16:30 očkování psů a
koček. Očkování provede MVDr. Václav Žáček. Očkovací průkazy s sebou.

6) Telegraficky o plánovaných či probíhajících akcích v Doubici:
 provedeme opravu dětského hřiště pod bývalou poštou výměnou některých herních

prvků, dále chystáme umístění laviček k fotbalovému hřišti a také vybudování plácku
a instalaci basketbalového koše za hřištěm.
 

 ve  druhém  čtvrtletí  2018  bude  zahájena  oprava  koryta  Doubického  potoka  od
křižovatky u Staré hospody směrem na Chřibskou. Opravu provedou Lesy České
republiky,  respektive jejich dodavatelská firma. Tato oprava by neměla znamenat
žádné zásadní dopravní omezení v této části obce. Dotčení vlastníci pozemků kolem
potoka mají již určitě s Lesy ČR domluvené podmínky užití jejich pozemků.  

 v prvním pololetí 2018 proběhne oprava varhan v doubickém kostele, na kterou se
díky Vám všem podařilo veřejnou sbírkou nashromáždit 195 tisíc Kč
 

 připravujeme výběrové řízení na dodavatele kompostérů, dotace na tyto kompostery
byla obci poskytnuta a tak předpokládáme, že v létě již budeme kompostovat.
 

 koncem léta 2018 provede ČEZ Distribuce, a.s. Opravu sloupů elektrického vedení v
obci. Poškozené dřevěné sloupy vymění a kovové opatří nátěrem. Dočasně tak, jak
bude oprava probíhat, nebudou funkční lampy veřejného osvětlení.
 

 stále pokračujeme v přípravách na opravu a odbahnění Velkého rybníka, nově pro
úspěšné podání žádosti o dotaci vyvstala povinnost obce zpracovat tzv. „bilogické
hodnocení“ , které zhodnotí stav zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin kolem
rybníka  a  navrhne jejich  ochranu.  Předpokládáme,  že  na podzim bude moci  být
žádost o dotaci podána.

 Veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři  obce proběhne jako již tradičně
počátkem  července  2018.  O programu,  místu  a  čase  konání  budete  včas
informováni.

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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