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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
víc než kdy jindy Vás zdravím, oslovuji několika myšlenkami a přeji příchod příjemného slunečného jara a tím
přirozeného posílení zdraví, které v této době všichni potřebujeme.
Samozřejmě nejdříve k situaci, kterou asi nikdo z nás ještě ve svém životě nezažil. Vzhledem k šířící se virové
nákaze vydal stát a příslušné krizové a řídící orgány mnoho závažných a především závazných opatření. Jejich
znění si přečtete dále v tomto zpravodaji, případně na oficiálních webových stránkách obce, zveřejňuje je také
tisk a další informační média. Dodržujme vydaná nařízení, jejich plnění může být kontrolováno např. Policií
ČR. Myslím si, že se toho dozvídáme z médií někdy „až moc“, ne vše jsou oficiální informace, ne vždy je
výklad jasný, ne vždy je tok informací správný. Novináři „ví věci“ pomalu dřív než předseda vlády apod.
Hrozba koronaviru je ale jistě velmi vážná věc. Neznamená to určitě, že bychom měli zítra všichni vymřít.
Přemýšlejme však o opatřeních uvážlivě a se zdravým selským rozumem. Potravin a léků je dostatek, snad jen
s těmi rouškami a respirátory stát zaváhal. I to se dá provizorně nahradit šátkem nebo šálou. Je důležité, aby
fungovalo zdravotnictví a záchranné složky, aby byly na trhu dostupné prostředky k uspokojení základních
lidských potřeb.
Vedení naší obce i jeho krizové složky komunikují s krizovým řízením Holicka, kraje i státu, hasiči
i hejtmanstvím. Více konkrétních informací máte níže.
Dodržujte velmi důsledně hygienická pravidla, minimalizujte styk s okolím, buďte ohleduplní a občansky
uvědomělí. I obec, jak budete číst dále, dělá pro tuto věc maximum.
Michal Kurka, starosta obce

INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:
• v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin
• o víkendu od 9:00 do 19:00

Informace týkající se koronaviru v Pardubickém kraji naleznete zde: www.pardubickykraj.cz/koronavirus
Aktuální a praktické informace týkající se situace v naší obci naleznete zde:
https://www.dolniredice.cz/prakticke-informace/koronavirus/

Úřední hodiny Obecního úřadu Dolní Ředice v souladu s nařízením vlády
Vzhledem k přijetí krizového opatření vlády ČR budou s platností od 16.3.2020 až do odvolání úřední hodiny
obecního úřadu v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin.
Neodkladnou návštěvu kanceláře obecního úřadu si můžete sjednat v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00
hodin telefonicky na čísle 603 885 763,
neodkladnou schůzku se starostou na čísle 603 806 893,
schůzky je možné sjednat také e-mailem: obec@dolniredice.cz.
Služba seniorům
Dle včerejšího nařízení vlády mají starostové obcí povinnost zajistit osobám starším 70 let po dobu trvání
nouzového stavu zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Obecní úřad Dolní
Ředice ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů nabízí dolnoředickým seniorům (v odůvodněných
případech dalším občanům) službu zajištění nákupů (potravin, hygienických potřeb a léků), a také pomoc
s e-recepty. Objednávky nákupů a žádosti o pomoc jsou možné v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00
hodin telefonicky na čísle 603 885 763, případně e-mailem: obec@dolniredice.cz. Rozvoz bude probíhat dle
domluvy.
Uzavření škol
Od 11.3.2020 až do odvolání je na základě mimořádného opatření pro žáky uzavřena Základní škola Dolní
Ředice.
Vzhledem k tomu, že byl v České republice vyhlášen nouzový stav, byla z rozhodnutí zřizovatele po dohodě
s ředitelkou školy s platností od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena Mateřská škola Dolní Ředice.

Hlídání dětí
Občané Dolních Ředic Mgr. Adéla Martincová (roz. Machatá) a Mgr. Jiří Martinec, Ph.D., speciální
pedagogové, t.č. na rodičovské dovolené, nabízí vzhledem k současné krizové situaci bezúplatnou pomoc
rodičům, kteří nemají hlídání nebo musí do zaměstnání. Informace na tel.: 775 347 858.
Uzavření obecních objektů
Vzhledem k přijatým krizovým opatřením vlády ČR se s platností od 16.3.2020 až do odvolání zavírá sál
obecního hostince, sportovní kurt, dětské hřiště i provozovny služeb v budově obecního úřadu.
Uzavření obecního hostince
Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR je až do odvolání Hostinec U Desatera uzavřen.
Uzavření obecní knihovny
Vzhledem
k tomu,
že byl
v České
republice
od 13. 3. 2020 až do odvolání obecní knihovna uzavřena.
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Zrušení plánovaných akcí
Vzhledem k současné situaci jsou zrušeny následující akce:
- zájezd na plavání, který se měl konat 20.3.2020
- zájezd na muzikál Galileo, který se měl konat 21.3.2020
- Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Dolní Ředice, která se měla konat 18.4.2020.
Zrušení cvičení TJ Sokol
Vzhledem k současné situaci jsou až do odvolání zrušena veškerá cvičení a tréninky v rámci TJ Sokol.
Zrušení provozu sběrného dvora
Vzhledem k současné situaci v sobotu 28.3.2020 nebude otevřen sběrný dvůr.
Pytlový svoz proběhne v termínu dle obecního kalendáře – tj. 26.3.2020.
Autobusová doprava - omezení provozu
V souvislosti s přerušením výuky na školách přistoupil Pardubický kraj k omezení provozu autobusové
dopravy. Až do odvolání platí tzv. prázdninový režim jízdních řádů.
Nabídka rozvozu hotových jídel
Restaurace Moravanský dům nabízí službu dovozu jídel až do domu. Jak na to?
Jděte na:
https://moravanskydum.webnode.cz/internetovy-obchod/
• Objednávejte dle Vašich chutí a možností.
• Na internetu jsou jídla a ceny jsou včetně jednorázových obalů.
• Na tištěném jídelníčku jsou ceny bez obalů (v tištěném jídelníčku nenajdete všechna jídla).
• Dopravné najdete na konci objednávky, kde si zvolte obec, kam chcete jídlo dovézt.
• Prozatím objednávejte jídla od 7 ráno do vyprodání.
• Jsme v začátcích a pokud Vás cokoliv napadne, zavolejte na číslo 603 40 28 38, vše upravíme, odečteme,
změníme.
• Na stravenky bohužel nevracíme žádnou hotovost.

Odběr informací e-mailem
Obecní úřad v této době průběžně informuje občany o aktuálních omezeních a nařízeních na webových
stránkách. Jsou také rozesílány všem občanům, kteří jsou přihlášeni k odběru informací e-mailem.
Opakovaně zveřejňujeme postup přihlášení: na úvodní stránce webových stránek obce v pravém sloupci do
okénka „Informace emailem“ napište svůj e-mail, opište ověřovací kód a stiskněte tlačítko odeslat, na
obrazovce se objeví text nadepsaný „Souhlasím se zasíláním novinek emailem z webu
https://www.dolniredice.cz/, který spravuje Obec Dolní Ředice“, pod tímto textem je nutné kliknout na
zelené tlačítko „Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“ (tj. se svou e-mailovou adresou), na
obrazovce se objeví text „Vaše registrace byla úspěšně odeslána“ a ihned je Vám odeslán e-mail, kde jste
vyzváni k úplnému dokončení registrace. Kliknutím na příslušný odkaz uvedený v e-mailu jste
zaregistrováni k odběru informací.
Dolnoředický zpravodaj vychází 17.3.2020

DOLNÍ ŘEDICE – TLAKOVÁ KANALIZACE
Obec Dolní Ředice
Holická 210
533 75 Dolní Ředice
Tel.: 466 681 987
e-mail: obec@dolniredice.cz
www.dolniredice.cz
Vážení občané, jak jste již byli seznámeni,
obec Dolní Ředice připravuje aktualizaci projektové dokumentace na splaškovou tlakovou kanalizaci
s napojením na kanalizační systém do čistírny odpadních vod v Holicích.
Do konce ledna 2019 měli občané možnost vznášet připomínky k umístění čerpací šachty, požádat
o konzultaci, případně si domluvit schůzku s projektantem. Zároveň byli občané opakovaně
informováni, že pokud se do výše uvedeného data nevyjádří, s navrženým řešením souhlasí.

Aktuální situace:
V současné době zpracovává projektant podklady od zbývajících majitelů, kteří si vyžádali změnu
umístění šachty. V průběhu dubna obdrží majitelé nemovitostí do schránek finální zákres
ke schválení.
Podepsáním zákresu souhlasí majitel nemovitosti s umístěním stavebního záměru v souladu se
situačním nákresem na pozemcích vyznačených v situaci.
Samotná smlouva o služebnosti inženýrské sítě (smlouva o věcném břemeni) se s majitelem
nemovitosti sepíše až před skutečnou realizací stavby. Pro územní řízení, případně i stavební povolení,
postačí v tuto chvíli pouze podepsaný zákres.
Podepsaný zákres odevzdejte na obecní úřad do 14-ti dnů od doručení dopisu – stačí vhodit do
schránky umístěné vedle vstupních dveří obecního úřadu.
Pokud se vyskytnou nesrovnalosti v zákresu, kontaktuje zástupce obce nebo projektanta.

Kontakty:
-Zástupce obce: Ing. Tomáš Košťál, místostarosta
tel.: 724 928 389, e-mail: pansafek@seznam.cz.
-Projektant: RECPROJEKT s.r.o. Pardubice, Ing. Jan Falta
tel.: 776 709 092,e-mail: info@recprojekt.cz.

