INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE K 13.5.2021
•

V rámci výstavby kanalizace administrativně dokončujeme 1. etapu výstavby a v tuto
chvíli začínáme, shodně jako v 1. etapě, intenzivně aktivně kontaktovat jednotlivé
občany z 2. etapy kanalizace, abychom měli přehled o tom, v jaké fázi připojování se
v tuto chvíli nachází. S jednotlivými vlastníky probíráme a dále budeme probírat to,
jaké úkony jim chybí, zda mají nějaké komplikace při realizaci přípojky, příp. s čím by
potřebovali pomoci apod.

•

Další informací, důležitou především pro obyvatele ulic Slepá, Horní, Pod Hájem a Na
Ladech je, že výstavbu 3. etapy kanalizace budeme zahajovat s největší
pravděpodobností na přelomu měsíce června a července t.r. Každopádně určitě
ještě před zahájením budeme v místě informovat vyvěšením termínu zahájení.

•

V tuto chvíli již realizovaným projektem je projekt Víceúčelového hřiště pro Zdiby,
které by mělo být dokončeno nejpozději do 15.7.2021. Stavba probíhá podle plánu
s pravidelnými kontrolními dny na místě.

•

V tomto týdnu, kdy jsme měli veřejné projednání výsadby v lokalitě Za svatým
Jánem, jsme dostali od občanů informace, že nevěděli o možném obdržení
kompostérů na bioodpad ze svých zahrad. O možnosti požádat o kompostér jsme
informovali v době podání žádosti o dotaci, tj. před cca dvěma lety. Na základě
projeveného zájmu se nastavil počet následně objednaných kompostérů na 357 ks o
objemu 1400 l, kdy jsme počítali, i na doporučení starostů, kteří kompostéry pro své
občany také zajišťovali, s určitou rezervou. Jak jsme opakovaně informovali na webu,
v rozesílaných aktualitách a na facebooku obce je možné se ještě hlásit, a to na
eva.slezakova@obeczdiby.cz

s uvedením

jména,

příjmení,

adresy

umístění

kompostéru a telefonického spojení.
•

Pokračujeme v očkování občanů. Další očkovací termín bude v úterý 18.5.2021,
opět v sokolovně. Zároveň bude prioritně probíhat doočkování druhých dávek.
V tuto chvíli je ještě možné, aby se na tel. č. 284 890 219 a 284 890 760 hlásili lidé
věkové kategorie 45+. Velmi dobře již funguje výzva k hlášení se na očkování na
Facebooku. Poprosili bychom volající o trpělivost, protože ve dnech registrace to
vypadá na obecním úřadě jako v call centru, kdy prakticky kontinuálně zvoní jeden
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telefon za druhým. V tuto chvíli, kdy jsme umožnili očkování i občanům okolních obcí
jsme v kontaktu s Klecany a Řeží, aby si administrativní registrační činnost zajistili
sami a my budeme v případě zájmu zajišťovat tuto činnost pro občany naší obce. Na
minulém zasedání zastupitelstva jsem děkovala paní Hyklové a paní Uhlové za jejich
práci kolem registrací a celkové organizace. Dnes bych naopak ráda poděkovala paní
místostarostce Sabolové za celkové zajištění toho, že se ve Zdibech očkuje.
•

V posledních dnech jsme se věnovali připomínkám podaným k návrhu zadání
územního plánu a jejich vypořádání.

•

Stejně tak jsme v součinnosti s paní ředitelkou řešili připomínky k připravované
výstavbě 2. stupně základní školy.

•

Pochopitelně také dlouhodobě bude zaznívat téma přípravy projektů v obci, neboť
se jedná o práci dlouhodobou. V rámci minulého zastupitelstva jsme se vyjadřovali
k fázi, ve kterých se jednotlivé projekty nachází. Proto dnes jen velmi stručně uvedu,
že posouváme kupředu rekonstrukci komunikací K Holosmetkům, Přemyšlenská,
náves Brnky, J. Kámena, U Rybníka, Akátová, Horní, Zlatý kopec, výstavbu chodníků
na Průběžné, veřejné osvětlení na Průběžné, v Šulkovně, v ulici Polní x Jedlová,
Sedlecká cesta, zabýváme se vodovodem na Zlatém kopci, v Lomené a Polní a také
přípravou rekonstrukce obecního komunitního centra a knihovny.

•

Na minulém jednání zastupitelstva obce jsme vás informovali o tom, že jsme
připravovali vyjádření do zjišťovacího řízení k rozšíření Lomu Klecany. V této věci
nastal rovněž posun, kdy Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že záměr bude
dále posuzován v řízení tzv. velké EIA. Tento záměr budeme i nadále, v součinnosti
s obcemi Klecany a Řež, aktivně sledovat, a to především z důvodu dopravní zátěže.

• Na minulém jednání zastupitelstva jsme vám přinesli také informace o kontrolním
šetření provedeném na podnět obce v Zámku Brnky. V tuto chvíli zde nařídil stavební
úřad Klecany, za součinnosti odboru památkové péče v Brandýse nad Labem,
provedení nutného provizorního zastřešení za účelem zajištění bezodkladné ochrany
této nemovité kulturní památky. Provizorní zastřešení je uloženo zrealizovat do 30
dnů od právní moci vydaného rozhodnutí.

2

•

V současnosti se věnujeme přípravě nadlimitní veřejné zakázky na poskytovatele
služeb odpadového hospodářství, kde v tuto chvíli připravujeme specifikaci
technických podmínek zadávací dokumentace jako jsou definice potřebných nádob,
předpokládané objemy, četnosti svozu, přehled obsluhovaných míst. Cílem obce
v tomto ohledu je nejen zajištění této služby v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách,

ale

také

nové

nastavení

odpadového

hospodářství

směrem

k významnějšímu třídění a k celkovému snížení objemů směsného komunálního
odpadu.
•

Kromě výše uvedené agendy řešíme řadu dalších různorodých agend, jako jsou
věcná břemena, záměry pronájmu obecního majetku, přípravu záměrů směn
pozemků, výjimky ze stavební uzávěry, přípravy dotačních žádostí a mnohé další.
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