OBEC LENEŠICE
Informace pro občany
Proč volíme právě tuto formu informování občanů o dění
v obci?
Protože nás mrzí slabá účast občanů na veřejných zasedáních
zastupitelstva a protože chceme, aby občané byli co nejvíce
informování o tom, jaké akce zastupitelstvo připravuje na rok 2015 a
jaké změny nás čekají.

Rozpočet:
- zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015 ve výši
příjmy 16.109.000,- Kč a výdaje 18.919.000,- Kč, schodek
rozpočtu ve výši 2.810.000,- Kč je kryt zůstatkem z minulých let.

Plánované investice:
-

-

výstavba kanalizace v ulici Jiráskova a dobudování vodovodních
rozvodů v části ulice Dlouhá. Na tuto dlouho plánovanou akci
získala obec dotaci 4.000.000,- Kč a spoluúčast obce je
2.200.000,- Kč
úprava povrchu ulice Komenského s rozpočtem 2.300.000,- Kč.
Jedná se o II. etapu a na tuto akci je zažádáno o dotaci
350.000,- Kč

Dále obec zažádala o dotace na:
- dobudování dětského hřiště v lokalitě Za Školkou (400.000,- Kč)
- vypracování projektu na opravy chodníků v ulicích Dlouhá a
Husova (200.000,- Kč)
- zateplení hasičské zbrojnice (2.500.000,- Kč)

Cukrovar
V současné době se zpracovává statické posouzení celé lokality,
na jehož základě bude vypsáno výběrové řízení na zpracování
zástavbové studie (regulační plán). Po posouzení vybrané zástavbové
studie bude rozhodnuto o způsobu demolice stávajících objektů a
přípravě tohoto prostoru k zasíťování.

Sokolovna
Probíhá jednání zastupitelstva o rozsahu úprav a oprav a možností
vypracování projektu s cílem konečné podoby a funkčnosti sokolovny
a jejího okolí.

Další informace
 v nejbližší době budou v obci instalovány dopravní značky, které
zakazují stání vozidel nad 3,5 t na území obce v nočních hodinách
 kácení topolů podél řeky provádí Povodí Ohře podle „Rozhodnutí
Městského úřadu Louny odboru stavebního a životního
prostředí“ se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje –
odbor životního prostředí a zemědělství

Infokanál
Připomínáme občanům možnost zaregistrovat se do Infokanálu obce.
Infokanál slouží předávání důležitých informací občanům pomocí SMS
zpráv. Služba je pro občany zdarma. Způsob registrace zjistíte na
webových stránkách obce, ve vitríně u obecního úřadu nebo
v kanceláři obecního úřadu.

Pohyb psů
Upozorňujeme, že v obci platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o
pohybu psů na veřejném prostranství. Plné znění vyhlášky najdete na
webových stránkách obce. Dodržování této vyhlášky – volné pobíhání
psů a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy bude
kontrolováno bezpečnostní agenturou.

Změny v ukládání odpadů
 Od 1.4. má obec povinnost umožnit občanům ukládat kovy a
biologický odpad. Obojí mohou občané bezplatně ukládat ve
sběrném dvoře – kovový odpad do určené nádoby a rostlinný
odpad do zvláštního kontejneru. Upozorňujeme občany, že
v případě zjištění rostlinných zbytků v popelnici, není svozová
služba povinna tuto popelnici vyvézt.
 od 1.4. se nebudou vybírat poplatky za pneumatiky
Ceník uložení odpadu ve sběrném dvoře od 1.4.2015
Komunální a objemný odpad
kárka
20 Kč
kára
30 Kč
vozík /za auto/
70 Kč
Nebezpečný odpad, biologický odpad, kovový odpad
zdarma
Tříděný odpad
žluté pytle (plasty) a oranžové pytle (nápojové kartony) - zdarma + 1 ks známky
na slevu z místního poplatku za odpad za jeden naplněný pytel
Provozní doba sběrného dvora
sobota 8 - 11 hod. 13 – 15 hod.
neděle 8 – 11 hod.

Sběrná sobota „Tentokrát trochu jinak“ !!!
Vše, co je uvedeno na letáku na zadní straně, se bude odevzdávat
pouze ve sběrném dvoře a zdarma. Nic nedávejte před dům!
Důvody – Mnozí občané vyndávají odpady až po průjezdu svozového
vozu a naopak to, co je připraveno již večer, je do rána rozebráno a
všude zůstává nepořádek, který obec musí uklízet.

Obec Lenešice
pořádá

v sobotu

21. března 2015
v době od 8 do 11 hod.
svoz nebezpečného
odpadu
Sběr se týká těchto nebezpečných odpadů:
lednice, televizory, radiopřijímače, výbojky, zářivky,
olověné akumulátory, suché články, vyjetý olej, obaly od
barev, ropných látek a postřiků, pneumatiky
Svozovou akci provede firma PATOK Louny.

!!! Žádáme občany,
aby odpady přivezli
do sběrného dvora !!!

