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STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
Oprava mostu v Oleksovičkách
Most přes Dyjsko-mlýnský náhon u domu Oleksovičky č.p. 191 (u pana Jugy) se v nejbližších dnech
dočká celkové rekonstrukce. Most, který je v havarijním stavu, bude kompletně demontován. Nový
most bude založen na mikropilotách, na kterých budou vybetonovány opěry pro novou mostovku.
Přípravné práce už započaly od začátku března. Demontáž staré mostovky se uskuteční od 20.března
a stavební práce by měly probíhat cca do konce května. Po tuto dobu bude pro obyvatele domů č.p.
190 až 205 zřízena náhradní lávka pro pěší v blízkosti stávajícího mostu. Objízdná trasa (viz obrázek
níže) je zřízena po upravených polních cestách. Tato provizorní objízdná trasa je zřízena hlavně
z důvodu přístupu složek IZS. Upozorňujeme občany, že automobily je možno parkovat na
travnatých plochách před opravovaným mostem a dále použít lávku pro pěší. Dále prosíme občany,
aby provizorní objízdnou trasu používaly jen v nejnutnějších případech a popř. svou jízdu
přizpůsobili stavu této komunikace a povětrnostním podmínkám.
Svoz odpadu v části Oleksoviček z důvodu opravy mostu
Z důvodu výše uvedené opravy mostu bude operativně probíhat i svoz odpadů pro domy č.p. 188 až
205. Aby nedocházelo k poškození objízdné trasy popelářským vozem, budou v ranních hodinách
provádět svoz popelnic zaměstnanci obce. Popelnice svezou k zastávce autobusu, kde budou
vysypány do popelářského vozu a poté rozvezeny zpět před domy. Prosíme proto, aby si občané, kteří
nemají označenou popelnici číslem popisným, svou popelnici označili. Dále je nutné, aby popelnice
byly přistaveny před dům nejpozději v den svozu do 6:00.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bioodpad
Nová legislativa stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů a to minimálně
v období od 1.dubna do 31.října každého roku. V naší obci se sváží bioodpad tak jako komunální
odpad pravidelně každý druhý pátek (2017-každý pátek v lichém týdnu). Letos začne svoz bioodpadu
31. března. Kdo z občanů má zájem o bezplatné zapůjčení popelnice na bioodpad, nechť si ji
vyzvedne na obecním úřadě.
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu lze zaplatit do 30.3.2017. Po
tomto termínu nebudou neoznačené popelnice vyvezeny.
DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
Oprava stavidla z náhonu do obtoku
Stavební akce nazvaná DMN Slup, oprava nápustného objektu do obtoku, jež hradí Povodí Moravy
a.s. měla začít taktéž v měsíci březnu během odstávky Dyjsko-mlýnského náhonu. Dle nejnovějších
informací nastaly komplikace při výběru stavebníka a do již stanoveného termínu odstávky Dyjskomlýnského náhonu se již nepodaří z důvodů zákonných lhůt vybrat dalšího stavebníka. Tato stavební
akce bude tedy uskutečněna při nejbližší odstávce náhonu.
HPC2 – I. etapa
Opravu komunikace Hlavní polní cesty
č. 2 – I. etapy, tj. od hřbitova podél nově
vysázeného větrolamu směrem ke státním
hranicím až po příčnou komunikaci a
větrolam, v délce cca 2 km a šířce 5 m
včetně
zpevněných
krajnic,
bude
financovat Státní pozemkový úřad. Stavba
této komunikace bude cca ve třetím
čtvrtletí roku 2017. Stavba zahrnuje
provedení konstrukčních vrstev vozovky a
vrchních
asfaltových
vrstev včetně
provedení
sjezdů,
propustků
a odvodňovacího příkopu. Na tuto
komunikaci by v dalších letech měla
navazovat II.etapa, což další 1 km
komunikace až po panelovou komunikaci.
Volné pobíhání a venčení psů
Upozorňujeme občany, že se kromě stížností na volné pobíhání psů množí stížnosti na psí
exkrementy zanechané na veřejných prostranstvích v blízkosti rodinných domů. Řada občanů udržuje
také tyto plochy a nikomu není příjemné neustále odklízet exkrementy cizích zvířat. Vyzývame
majitele psů, aby si tyto exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích uklízeli, popř. venčili na svých
pozemcích.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo
osoba, která psa doprovází. Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek ve správním
řízení výše pokuty udělená správním orgánem činí až 20.000 Kč.
Volné pobíhání psa by mohlo být posuzováno jako porušení povinností
stanovených obecně závaznou vyhláškou obce pro pohyb psů a jejich
volné pobíhání, vydanou na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů. Pakliže vlastník psa neučinil opatření proti úniku psa, mohlo by
se jednat o přestupek dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) tohoto zákona.
Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.
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