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Úvodní slovo:
Vážení spoluobčané, v této době se musíme všichni chovat
ohleduplně a dle nařízení vládních institucí. Je potřeba, abychom si
v této chvíli co nejvíce pomáhali a zachovali chladnou hlavu a udrželi
si dobrou náladu. Český člověk je všestranný a umí si poradit v každé
situaci, a proto neztrácejme naději a věřme v lepší zítřky.
Více, jak se chovat a jaké jsou momentální změny, naleznete
v přiloženém letáku. Jinak sledujte nové zprávy v mediích, ale pozor,
jen omezeně, nejlépe ráno nebo večer a zachytit pouze to podstatné.
Nekoukejme celý den na zpravodajství, ať se zbytečně neděsíme a
jsme více v klidu. Pokud to jde, vyjděme si na procházku a užijme si
pěkný jarní den na sluníčku.
Jitka Valachová

Výstavba kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV bez ohledu na koronavirus stále probíhá
dle plánů. Od minulých zpráv se změnila spousta věcí. Ke konci roku
jsme měli více než 80 % přislíbených napojení na kanalizaci.
Připomínám, že to byla jedna z mnoha podmínek dotace z MZe, která
byla díky Vám, kteří jste přispěli darem na infrastrukturu obce,
splněna. Vybraná částka ke dni 29.2.2020 je 2 140 000 Kč a bude
použita na financování přípojek k Vašim pozemkům. Kanalizační
potrubí se pokládá v ulici od bývalé hospody směrem k lesu.
V dubnu začnou s novou pokládkou povrchu komunikace směr nad
kapličku, kde už je kanalizační potrubí položeno. Přečerpávací
šachta u nádrže na návsi je před vytažením pažení. Nyní se provádí
na ČOV zdění horní stavby, krov a následně bude pokládka střešní
krytiny. Prosíme, dodržujte svou bezpečnost a nepřibližujte se ke
stavbě.
J.V.

Černá skládka
V únoru jsme zaregistrovali nelegální černou skládku, která se
objevila u doubravčického lesa nedaleko přilehlé silnice. Díky
fungujícímu systému svozu komunálních odpadů se počet černých
skládek postupně snižuje, přesto stále existují lidé nebo firmy, kteří
odpady vyhazují na nelegální skládky. Takové jednání je v rozporu
se zákony a hrozí za to vysoké pokuty. Prosíme občany, pokud
viděli podezřelé osoby, auto, aby neotáleli a ohlásili to na OÚ nebo
policii ČR. Děkujeme Vám za případnou pomoc při hledání viníků.
Děkujeme zaměstnancům firmy p. Páva, kteří skládku naložili a
odvezli na skládku do Radimi.

J.V.

Parkování v centru města
Český Brod
Změna v parkování v centru města
Český Brod je od 1.1.2020. První
hodina parkování v centru je zdarma
na obou českobrodských náměstích.
Délku stání do jedné hodiny bude
řidič prokazovat tzv. parkovacím
kotoučem, kterému se lidově říká
parkovací hodiny, s nastaveným
časem příjezdu anebo parkovacím
lístkem zdarma, který mu vydá
parkovací
automat.
Parkovací
kotouč s nastaveným časem příjezdu
si řidič umístí viditelně na palubní
desku. Zaplacení doby delší než
1 hodinu pak probíhá klasicky
v parkovacím automatu a prokazuje
se parkovacím lístkem. Cena je 20
Kč/hod. od druhé hodiny a výše.
Parkovací automat neúčtuje cenu
první hodiny.
Další změnou, je zpoplatnění
parkovišť u nádraží v ČB částkou 10
Kč za využití služby do 12 hod, 20 Kč
do 24 hod a následně 100 Kč za
každý další den. Novinkou je nové
parkoviště pro jednostopá vozidla
(kola, motorky) u východu z
podchodu ve směru na Škvárovnu,
které bylo dokončeno koncem roku
2019.
J.V.

Třídění odpadu
Jedlý olej a tuk + nápojové plechovky v plastech

Jedlé oleje a tuky můžete vytřídit již v domácnosti. Stačí jej dát do uzavřené PET nádoby se šroubovacím
uzávěrem, který se po manipulaci nemůže otevřít. Poté stačí postavit naplněnou PET lahev vedle popelnice na
směsný odpad před dům v daný den svozu a nádoba bude přebrána pracovníky svozové firmy.
Upozornění: olej a tuk nelze dávat do skleněné nádoby nebo kanystrů a PET lahví se zacvakávacím
uzávěrem!

Nápojové plechovky je nově možné vhazovat do nádob na plasty. Upozornění: nevhazovat konzervy od
zvířecích pokrmů, rybí konzervy či jiných pokrmů! Tudíž do plastů lze vhodit: tvrdé plasty, jakékoliv PET lahve
(sešlapané), plastové obaly a igelitové sáčky, nápojové kartony (tetrapack), sešlapané plechovky od nápojů (piva,
energy drinků, nealko drinků)

Třídění v době karantény
Pokud má někdo nařízenou karanténu, je nutné veškerý odpad z domácnosti vkládat do uzavřeného pytle a
vhazovat pouze do směsného odpadu – netřídit. Je to ochrana zaměstnanců svozových firem a třídících linek.

Své náměty můžete zasílat na adresu: Obecní úřad Mrzky, Mrzky 25, 282 01 Český Brod nebo na e-mail: obecmrzky@seznam.cz

