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Milé sousedky, milí sousedé,
jak jste si mohli všimnout, stavba vodovodu v naší obci je v plném
proudu. Děkujeme tímto všem za respektování celé situace, jakou
zajisté stavba vodovodu je. Z větší části je hotový přivaděč od
Velké Bystřice. Na vodojemu jsou hotové výkopy a začaly
betonářské práce, tak abychom měli do zimy hrubou stavbu
vodojemu hotovou. Po obci probíhá na třech místech současně
realizace vodovodních řadů. Je tedy potřeba začít pomalu, ale jistě
řešit vodovodní přípojky pro dané nemovitosti. Zde bych chtěl
zdůraznit, že vodovodní přípojky budou realizovány podle aktuální
situace. V nejbližší době budou realizovány vodovodní přípojky,
které jsou z vodovodního řadu, který vede v silnici III/4365, která
je majetkem Olomouckého kraje, ve Správě silnic Olomouckého

kraje. Za každý den realizace stavby budeme platit Správě silnic
nájem za užívání jejich komunikace. Proto bylo dohodnuto se
zhotovitelem a technickým dozorem stavby, že tyto přípojky
budou z časového hlediska realizovány ihned po dokončení tohoto
vodovodního řadu. S každou připojovanou nemovitostí bude daná
přípojka před realizací osobně konzultována. Konzultace
proběhne přímo na místě, a to za účasti stavbyvedoucího. O
termínu návštěvy vás budeme informovat. Snahou v letošním roce
by bylo dokončit většinu vodovodních řadů po celé obci.
V případě, že by přálo počasí, dokončit co nejvíce vodovodních
přípojek. Jak se celá situace bude dále vyvíjet záleží víceméně
pouze na počasí.
S každou připojovanou nemovitostí bude uzavřena DOHODA O
PODMÍNKÁCH PŘIPOJENÍ NEMOVITÉ VĚCI VE SVÉSEDLICÍCH ČÍSLO
POPISNÉHO NA VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU. Tato
dohoda je přílohou dnešního vydání. Tuto dohodu si vyplňte dle
vašich potřeb. Poté se dostavte ji osobně podepsat v níže
uvedených dnech na obecní úřad.
•
•

pondělí
úterý

26.10. od 13.00 - 17.00
27.10. od 13.00 - 17.00.

Dále je možné dohodu přijít podepsat v odpoledních hodinách
standartních úředních hodin. Pondělí 13.00 – 15.00 a středa 15.00
– 17.30. Pokud Vás k Dohodě o podmínkách připojení nemovité
věci ve Svésedlicích čísla popisného na vodovod pro veřejnou
potřebu zajímají bližší informace, neváhejte nás kontaktovat
telefonicky nebo písemně.
Při podpisu dohody vám bude předána složka vaší projektové
dokumentace soukromé části vodovodní přípojky na Vodovod
Svésedlice.
Odběr vody z vodovodní sítě ve Svésedlicích bude umožněn až po
montáži vodoměru a kolaudaci celé stavby „Vodovod
Svésedlice“. Předpoklad léto 2021.
Konar Lubomír, starosta obce

„Clever Marius“ známky na popelnice
Od 1.1.2021 u nás svozová firma Marius Pedersen zavede
evidenční a čipový systém svozu odpadu. Budeme tak mít větší
přehled o produkci odpadu v naší obci. Dále dojde k přesnější
fakturaci zejména při individuálním svozu papíru a plastu. Budeme
přesně vědět kolik popelnic bylo v daný den svezeno. Nyní platíme
tuto službu paušálně. Prvním krokem, aby tomu tak bylo je
potřeba vytvoření databáze popelnic u nás v obci. Na základě
těchto informací budou vytvořeny tzv. chytré svozové známky.
Tyto svozové známky se poté nalepí na každou z popelnic, které
máte doma. Bez takto umístěných a nalepených svozových
známek nebudou popelnice od ledna 2021 sváženy. Na známce o
velikosti cca 10 x 15 cm budou tyto údaje. Umístění popelnic, tedy
obec Svésedlice a dané číslo popisné, typ nádoby (120l nebo 240l),
četnost svozu, označení druhu odpadu (směsný komunální odpad,
papír, plast), označení zda jde o popelnici občana či firmy a
čárkový kód. Tímto Vás prosíme o spolupráci a nahlášení vašeho
počtu a velikosti popelnic. Vyplněný formulář odevzdejte do
konce listopadu na obecním úřadě.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Po netradičním jarním svoze velkoobjemového odpadu, kdy jsme
jezdili se zastupiteli po obci a odpad přebírali, proběhl již tradiční
svoz. I přes využívání sběrných dvorů jak v Přáslavicích či Velké
Bystřici je odpadu při našich svozech stále mnoho. Samozřejmě je
to jednoduchá rovnice Čím více odpadu, tím větší fakturace. Při
jarním svozu bylo celkem 6,52 t odpadu a při podzimním svozu to
bylo 3,71t t velkoobjemového odpadu. Celková cena za likvidaci
činila 16 745,-. Nebezpečného odpadu bylo 0,656t. Konkrétně byly
odevzdány odpady jako laboratorní chemikálie, stavební materiály
obsahující azbest, pneumatiky, barvy, laky, nepoužitá léčiva a
podobně. Likvidace těchto nebezpečných odpadů přišla obec na
13 631,-.

Truhlíky s květinami
Jsme velice potěšeni za chválu, kterou nám projevujete svým díky
za květinovou výzdobu v obci. Bohužel se však najdou tací, kteří jí
pohrdnou nebo ukradnou. V loňském roce na nám v průběhu
měsíce září ztratil jeden truhlík z mostu u obecního úřadu. Snad
někomu dodnes doma dělá radost. Co je však daleko horší, tak
v minulém týdnu nám jistý „hrdina“ vytrhl kovový držák i s
truhlíkem, který byl
přišroubován na plotě u
dětského hřiště. Dnes již
rozbitý truhlík s muškáty
a utrženým držákem
vhodil na travnatou
plochu za chodníkem u
lípy. Pevně věříme, že
mu to udělalo radost.
Z tohoto činu jsou však
jistá svědectví. Pěvně věřím, že bude stejný hrdina a sám se dojde
osobně omluvit a vše domluvou vyřešit na obecní úřad.

