Stratovský list, Ve Stratově, 7.8.2015
Vážení spoluobčané.
Přinášíme další důležité informace a upřesnění konkrétním termínu veřejného představení
projektu chodníků s projektanty – etapa I., tj. Trasa k vlakové zastávce a etapa 2., tj. Napojení
trasy k vlakové zastávce na chodníky ke křižovatce (konec přechod za křižovatkou
směrem na Milovice) a dále podél komunikace Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem,
konkrétně od hřbitova až k bytovce č.p. 77.
Nejprve tedy k chodníkům, o nichž jsme informovali v tiskovině z konce července. V pondělí
3.8.2015 a ve středu 5.8.2015 jste měli možnost v zasedací místnosti vidět návrh projektu
prvních dvou etap, zeptat se na obecné dotazy, vznést či podat nějaké podměty či připomínky,
které byly zaznamenány a dne 10.8.2015 budou předány projektantům k zapracování. Taktéž
jsme Vás požádali, aby jste se vyjádřili k vjezdům na pozemky, zda-li je chcete vyprojektovat či
nikoliv. Jedná se tedy o tu část mezi plánovaným chodníkem a Vaší nemovitostí. Dále jsme Vás
požádali o sdělení předběžného zájmu o dobudování vjezdu mezi silnicí a chodníkem a mezi
chodníkem a Vaší nemovitostí. Ten by byl ovšem financován z Vašich zdrojů. Během dvou dnů
přišlo či se ozvalo cca 15 občanů, kteří se chtěli seznámit s dokumentací, přinesli vyplněný
formulář ohledně vjezdů, případně vznesli nějaké dotazy či podněty, které předáme
projektantům. Jak bylo uvedeno v minulé tiskovině, tak poslední možnost, kdy vznést podnět
či připomínku a především se vyjádřit vyplněním přiloženého formuláře k vjezdům a jejich
vyprojektování, je pondělí 10.8.2015 do 8,30 hodin. Do této doby je třeba buď osobně na
obecní úřad nebo do schránky obecního úřadu, umístěné vedle vchodových dveří, přinést
vyplněný formulář (byl v minulé tiskovině) a je k dispozici na www.stratov.cz/chodniky-navrhprojektu/ případně na obecním úřadě. Dále jsme v tiskovině uváděli, že v termínu od 17.- 21.8.
proběhne veřejné projednání s projektanty. Po dohodě byl upřesněn termín a toto veřejné
představení se koná v úterý 18.8.2015 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zde budete moci přednést své odbornější dotazy či návrhy.
Dále přinášíme důležité informace o omezeních a doporučeních, jenž vzešly z důvodu prozatím
nekončící vlny teplého počasí.

1.
Výzva k omezení používání vody pro užitkové účely
Vážení odběratelé pitné vody, jak jistě víte, celou Českou republiku trápí velké sucho. Obec
Stratov upravuje a dodává vodu z podzemních vodních zdrojů. Z důvodu dlouhodobého deficitu
sněhových a dešťových srážek došlo k poklesu hladin vody, které zatím nemají vliv na naši
dodávku pitné vody k Vám, ke spotřebitelům. Díky dvěma zdrojům jsme prozatím schopni
dodávat vodu v dostatečném množství a se stálým tlakem. To však neznamená, že zdroje vody
jsou neomezené. Vzhledem k předpovědi počasí a zvýšenému odběru vody o cca 40% oproti
normálu vás, jako odběratele žádáme, aby jste s vodou nakládali hospodárně při jejím
každodenním používání a dočasně, do odvolání, omezili používání pitné vody k užitkovým
účelům, například k zálivce pozemků nebo napouštění bazénů. Tím, že s vodou budeme
nakládat hospodárně, předejdeme stavu, kdy by dodávky vody musely být omezovány.
Děkujeme za pochopení.

2.
Zákaz rozdělávání ohňů na území Středočeského kraje trvá
Připomínáme, že na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnu -tím
k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu je vyhlášeno hejtmanem Milošem Peterou na území
Středočeského kraje opatření, a to až do odvolání období déletrvajícího sucha. Především se jedná o:
 zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít
k jeho rozšíření
 zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména
v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami
 zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty mimo vlastníky a uživatele lesa
 zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
 zákaz pálení klestu a kůry v lesích
 povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou
bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění
 zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je
povinen strpět v tomto směru potřebná omezení)
Další opatření:

 zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření
 zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické
osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese
Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření.
Citace hejtmana Středočeského kraje:

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy
a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným
ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení opatření hejtman Petera.
Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi
v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob
podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

3.
Vyhlášení Smogové situace z důvodu vysokých koncentrací troposférickeho OZONU - 6.8.2015

Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž 7.8.2015 a také
v dalších dnech. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách
ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší..
Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu
pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U
dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka:

Tělovýchovná jednota Sokol Stratov zve všechny příznivce sportu a zábavy na 19.ročník Memoriálu
Oldřicha Krejčíka st., turnaje ve fotbale dospělých, který se koná v sobotu 15.8.2015 od 10,15 hodin ve
sportovním areálu ve Stratově.

Ve Stratově, dne 7.8.2015, vydal Obecní úřad Stratov

