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Úřední hodiny Obecního
úřadu Bukovany

Vodovod Bukovany
Stavba Vodovod Bukovany byla investorem - Obcí Bukovany
převzata. Vady, které nebrání užívání stavby a jsou součástí
projektu Vodovod Bukovany, budou odstraněny do 30.8.2021.
Obec Bukovany podala žádost o kolaudaci.
Jakmile proběhne kolaudace stavby, může být zahájen provoz
vodovodu. Pokud nenastanou nepředvídané komplikace,
předpokládáme spuštění vodovodu začátkem října.
Provozovatel vodovodu, obec Bukovany, připravila návrh
Smlouvy o dodávce pitné vody. Smlouva je k nahlédnutí na
webových stránkách obce, příp. si návrh smlouvy můžete
v úředních hodinách vyzvednout na obecním úřadě. Žádáme
občany, kteří se chtějí připojit k vodovodnímu řadu, aby se se
smlouvou seznámili. Prosíme zájemce o připojení na vodovodní
řad, aby se nahlásili do 15.9. na obecním úřadě. Po podpisu
smlouvy o dodávce pitné vody vás bude kontaktovat servisní
firma, která se s vámi dohodne na termínu instalace vodoměru.
Věříme, že využijete možnosti se k nově vybudovanému
vodovodu připojit a že váš zájem o připojení bude značný.
Provozní náklady vodovodu budou v podstatě stejné při
jakémkoli objemu odebrané vody, což znamená, že čím více
odběratelů se připojí, tím méně peněz z obecního rozpočtu
padne na provoz vodovodu.
Kalkulace vodného vycházela z údajů před stavbou vodovodu,
kdy byl zájem o připojení velký. Pro rok 2021 schválilo
zastupitelstvo obce Bukovany vodné ve výši 40,70 Kč/m3 bez
DPH, 44,78 Kč/m3 s DPH 10 %, zaokrouhleně 45 Kč/m3.
Chtěla bych všem občanům obce poděkovat za trpělivost a
spolupráci při stavbě vodovodu. Nebylo to pro některé z vás
jednoduché. Vodovod je a v budoucnu bude nepostradatelný
zdroj vody pro většinu občanů a byla bych ráda, abyste stavbu
tohoto díla vnímali jako investici do budoucna. Vzhledem
k situaci, která nyní ve stavebnictví je (nedostatek pracovníků,
materiálu, zdražování…) jsem ráda, že stavba Vodovodu
Bukovany byla, byť s komplikacemi, dokončena.
Ivana Vančurová – starostka obce

Pondělí:

8:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Středa:

8:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Prosíme, využijte přednostně
telefonický nebo emailový
kontakt!
Telefon: 585 351 394
Mobil: 734 536 591
Email: obec@bukovany.cz

Poruchy čerpadel
tlakové kanalizace
Pracovní dny: 7:00 - 16:00
telefon: 582 344 291
Víkendy, svátky: 8:00 - 20:00
telefon: 777 730 147
Pokud se vám o víkendech
nepodaří na číslo dovolat, tak
napište SMS.

Odlož mobil v knihovně
Knihovna Bukovany se
zapojila do akce Odlož
mobil
v
knihovně.
Podrobnosti o akci najdete
v letáčku ve vaší schránce
nebo
na
webových
stránkách obce. Akce je
vyhlášena do 30.9.2021.
Vysloužilý mobilní telefon
můžete
odevzdat
na
obecním úřadě a tímto
činem se zapojíte do
třídění
vysloužilého
elektrozařízení.

Optika Bukovany
Byla zahájena II. etapa výstavby optické sítě, která spočívá v instalaci zásuvky pro optické připojení
k internetu. Je nutné, aby trubička, kterou máte nachystanou u vodovodní šachty, byla zavedena do
domu (zavedení trubičky do domu si zajišťuje majitel sám). Instalace zásuvky je v této etapě zdarma
a nezavazuje k odebírání internetu. Pozdější instalace zásuvky může být zpoplatněno.
Po domluvení termínu případného prodloužení trubičky a následné instalace zásuvky volejte prosím
v pracovní době od 8:00 do 16:00 na tel.: 588 118 319 nebo na mobil: 724 710 369.

Pojízná prodejna
Pojízdná prodejna zajíždí do obce Bukovany každé úterý a čtvrtek v 10:15. Stanoviště pojízdné
prodejny je před obecním úřadem.
Mobilní pošta
Mobilní pobočka České pošty bude zajíždět do obce Bukovany pravidelně 1x týdně (čtvrtek)
v průběhu měsíce srpna 2021. A to v době 9:30 -10:15. Služby tak můžete využít pohodlně a bez
cestování.
Co všechno zde vyřídíte?
•
Příjem vnitrostátních i mezinárodních zásilek
•
Poštovní poukázky
•
Služby SIPO
•
Prodej kolku, cenin a telefonních karet

Den mikroregionu Bystřička v sobotu 21.8.2021
Mikroregion Bystřička a pořadatelská obec Přáslavice srdečně zvou na každoroční Den
mikroregionu spojený s veřejnou cyklistickou poznávací jízdou regionem Bystřička, který se koná
v sobotu 21.8.2021. Podrobnosti najdete na letáčku, který si můžete vyzvednout na obecním úřadě
nebo v restauraci Koliba. Na letáčku s informacemi je mapka s vyznačenými místy, na kterých
získáte v jednotlivých obcích razítka. Sběr orazítkovaných letáčků proběhne v Přáslavicích. Za 11
potvrzených návštěv obcí mikroregionu obdrží návštěvník pivo nebo nealkoholický nápoj a drobné
občerstvení. Od 14:00 je pro vás v Přáslavicích připraven bohatý kulturní program.
Kotlíkové dotace
Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3.
a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít
dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z
důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů. Půjde
tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu
starých kotlů. Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti
bude možné zasílat od podzimu 2021 přes www.novazelenausporam.cz a dotace bude činit až 50
% způsobilých výdajů, u domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři,
bude činit 95 %. Více informací na webu https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.

