Obec BUKOVANY
Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ 779 00
Tel.: 585 351 394

IČ: 00 576 263, e-mail: obec@bukovany.cz

září 2021

Informační leták

Vodovod Bukovany - Den otevřených dveří
Obec Bukovany srdečně zve 28. 9. 2021 na Den otevřených
dveří v prostorách nového Vodojemu Bukovany. Zájemci si
mohou prohlédnout prostor a okolí vodojemu a ochutnat vodu,
která bude rozváděna do vodovodních řadů. Vodojem bude
zpřístupněn v době od 14:00 do 17:00.

Rekonstrukce místní komunikace K Deštníku
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s rekonstrukcí místní
komunikace K Deštníku bude v této části obce omezen provoz v
době od 1.10. 2021 – 15.12.2021. Situace uzavírky je uvedena
na obrázku. Stavba bude probíhat tak, aby byl zachován přístup
k nemovitostem. V případě úplné uzavírky některé části obce
budou občané včas informováni. Děkujeme za pochopení a
spolupráci.
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Úřední hodiny Obecního
úřadu Bukovany
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.

Pojízná prodejna
Pojízdná prodejna zajíždí do
obce Bukovany každé úterý
a čtvrtek v 10:15. Stanoviště
pojízdné prodejny je před
obecním úřadem.

Rušení nočního klidu a hluk v neděli
Žádáme občany, aby dodržovali noční klid v době od 22:00 do 6:00 a nedělní den vnímali jako den
klidu a nerušili většinu obce sečením trávy, řezáním dřeva a jinými hlučnými kutilskými činnostmi.
Děkujeme!

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.

Vodovod Bukovany
Připojení na vodovodní řad
Děkujeme všem občanům, kteří se nahlásili na
obecní úřad a chtějí se připojit a odebírat vodu
z vodovodu Bukovany. Jakmile budou dodány
vodoměry, budeme kontaktovat ty domácnosti,
které se nahlásily. Současně s instalací
vodoměru bude podepisována smlouva o
odběru. Pokud má ještě někdo zájem o
napojení na vodovodní řad, nahlaste se prosím
co nejdříve na obecní úřad. Týká se to i
domácností, které se chtějí připojit až v příštím
roce. Děkujeme za spolupráci.

Autovraky na veřejných prostranstvích
Vyzýváme občany, kteří na veřejných obecních
plochách dlouhodobě parkují vozidla bez
technické kontroly nebo bez řádného označení
registračními značkami, aby tato vozidla do
konce měsíce září 2021 z těchto ploch
odstranili. V případě, že se tak nestane, budou
vlastníci těchto vozidel osloveni právním
zástupcem obce Bukovany s výzvou k
odstranění, a pokud ani poté nebude vozidlo
odstraněno, bude tak učiněno na jejich
náklady!

Odpadové hospodářství obce Bukovany
Žádáme občany, aby si nepletli sběrné místo na tříděný odpad za bývalou ZŠ se sběrovým dvorem a
neumisťovali v tomto prostoru velkoobjemový odpad. Minulý měsíc jsme odváželi z tohoto prostoru
plastovou vanu, kancelářské a plastové židle, koberce a jiné podlahové krytiny. V kontejnerech na
tříděný odpad se stále nachází odpad, který tam nepatří. Nepleťte si prosím kontejnery na tříděný
odpad s kontejnerem na odpad komunální.
V souvislosti s novou legislativou v oblasti odpadového hospodářství musí obec Bukovany vydat novou
Obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za komunální odpad. Nová vyhláška bude platná od 1.1.2022
a bude také zahrnovat navýšení poplatku za komunální odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad. Dle nové legislativy má obec podle počtu obyvatel určeno,
kolik tun komunálního odpadu může ukládat na skládku se slevou. Pokud toto množství obec překročí,
zvýší se cena za uložení, a to se promítne v navýšení poplatku za občana a rok.

Rekonstrukce bývalé základní školy
Obec Bukovany získala dotaci na rekonstrukci bývalé základní školy. V souvislosti s rekonstrukcí,
která bude zahájena koncem září 2021 a ukončena v srpnu 2022, jsou zrušeny dočasně po dobu
rekonstrukce všechny aktivity, které probíhaly v Rodinném centru. Rekonstrukce bude zahrnovat
především vnitřní úpravy rozvodů, příček, výměnu topení, novou střechu s novými půdními prostory.
Po ukončení rekonstrukce bude do prvního patra přestěhován obecní úřad. Rodinné centrum bude
zachováno v původních prostorách.

