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SLOVO NA ÚVOD
Adventní doba duchovní přípravy na Vánoce,
doba rozjímání a dobročinnosti končí.
Všichni radostně očekáváme příchodu
Spasitele.
Vánoce již klepou na dveře a nejvíce to
pociťují děti, které se zapojují do vánočních
příprav a netrpělivě vyhlíží Ježíška.
Nelehká situace a složitá období letošního
roku nahradí příjemné chvíle v kruhu těch
nejbližších. Alespoň na několik okamžiků
zapomeňme
na
starosti,
které
nás
pronásledují. Udělejme si čas na hodnocení
roku, co nám vzal, co dal a o jaké zkušenosti
nás obohatil.
Kulturní život obce se pozastavil, ale činnost
spolků se dále udržuje. Daří se udržovat
vzhled obce a zajistit stávající služby pro
občany. Náročné podmínky pro výuku žáků
zvládá celý pedagogický sbor. Nastalou
situací jsme si potvrdili, že je mezi námi
spousta občanů, kteří dokáží nabídnout
pomoc a společně pomáhat ostatním v tíživé
situaci.
Nemůžeme čekat, co nám přinese další den,
pokud chceme mít další dny příjemnější.
Je snadné a bezohledné kritizovat okolí, ale
velice odpovědné a náročné se zapojit a
společně tvořit společný život.
Děkuji všem za aktivní přístup a pracovní
nasazení, kterým se daří čelit současné
situaci.

Krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých
přátel,
pevné zdraví a vše dobré v roce 2021 Vám přeje
starosta, místostarosta a zastupitelstvo obce

Vánoční stromeček je neodmyslitelnou součástí, která zdobí
většinu domovů. Také náves naší obce zdobí strom, který
v letošním roce věnoval pan Remeš. Bohužel nebylo možné
uspořádat již tradiční společné rozsvícení, které bývá
zahájením vánočního kulturního programu.
Omezující nařízení se promítnou i do celého vánočního
období. Tradiční troubené koledy ani silvestrovský
ohňostroj v letošním roce pod patronací obce neproběhne.
Z důvodu vydaných omezení informujeme také o změně
konání tradiční půlnoční mše svaté. Na Štědrý den proběhne
mše ve 20:00 hod. Dále jsou vydaná omezení, které
naleznete na vývěsce před kostelem.

Radim Haitl
starosta obce
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Obec
Odpadové hospodářství
Odpadům, které si budou vyžadovat stále větší pozornost, věnujeme hodně místa v našem občasníku. V pátek
4.prosince prezident republiky podepsal novelu odpadového zákona, která umožňuje měnit způsob výpočtu
poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Dává obcím možnost nastavit sazby dle skutečného množství.
Město Hranice již zahájilo čipování odpadových nádob a začíná implementovat nový způsob monitoringu množství
produkovaných odpadů do praxe.
Našim úmyslem není strašit žádného producenta odpadu, a proto již více než rok nabízíme možnosti třídění,
likvidace a nakládání s odpadem. Přestože věnujeme mnoho prostoru v každém čísle zpravodaje tomuto tématu,
tak nás stále oslovujete s žádostmi, kam a co ukládat:

Plast – každý dům dostává nebo si může vyzvednout bezplatně žlutý plastový pytel na plastový odpad. Plný
odvezete na sběrné místo vedle obecního úřadu nebo v den svozu komunálního odpadu jej odvezou
zaměstnanci obce od vašich domů.

Pytle nejsou určeny na sklo, kovy, jídlo, bio odpad a další!!!
– papír je komodita, která dělá velké problémy. Sběrny za něj již neplatí a obcím rostou náklady s jeho
likvidací. K ukládání kartonů a novin je připraveno opět sběrné místo vedle obecního úřadu, základní škola
celoročně sbírá noviny a časopisy, za které odměňuje žáky školy. V obci máme sběrné nádoby, kde papír lze uložit.

Sklo – je jedinou odpadní komoditou, kterou sbíráme do určených sběrných nádob. Nerozlišujeme barevné od
čirého skla, ale žádáme o sklo bez kovových uzávěrů.

BIO odpad – u obecního úřadu je kontejner na trávu a listí, který jste hojně využívali. Na ukládání bioodpadu
obec pronajímá kontejner u hřbitova, kde rovněž lze ukládat větve, trávu, listí a také květiny z hřbitova.

Tento neslouží na plastové květináče, svíčky ani dřevěný nábytek!!!
Hřbitovní odpad – kontejner u hřbitova slouží na odpad
vyprodukovaný na hřbitově a i zde jsme přidali popelnici na plastové kalíšky.

Domovní odpad a sutě prosím patří zcela na jiné místo!!!
Nově jsme na tři místa v obci rozmístili popelnice
na jedlé tuky – tyto lze v plastové nádobě zde uložit.
Dvakrát ročně organizuje obec sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Ve spolupráci s hasiči svážíme staré železo a odebíráme elektroodpad.
Bezplatně můžete uložit odpad
Zborovská 606, 753 01 Hranice.

na

sběrný

dvůr EKOLTES

Hranice,

a.s.
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Obec
Je čas, abychom vyzvali i sousedy, kteří ve vaší blízkosti odmítají třídit a věnovat se společnému systému nakládání
s odpadem v naší obci. Tito lidé svým názorem, že třídit odpad je zbytečné a neefektivní, navyšují náklady
a poplatky nám všem!
Proč mám za málo odpadu platit stejně, jak ti, kteří produkují několikrát víc?
Proč nám stačí jedna popelnice a soused má čtyři?
Proč soused do popelnice ukládá plast, když obec zajistila bezplatně pytle i svoz?
Proč soused do popelnice ukládá větve a trávu, když obec zajistila likvidaci BIO odpadu?
Jak přesvědčit občany, aby společně šetřili životní prostředí a rozpočet náš i obce?
Není jednoduché znát odpovědi na těchto pět otázek. Každý může alespoň chtít odpovědi od člověka, který takto
činí. Je to naše obec a také naše peníze, které zbytečně platíme!
Od 1.ledna 2021 vstupuje v platnost zákona o odpadech. Co to přinese a jak se bude měnit systém nakládání
s odpadem?
Novým zákonem se mění poplatník odpadu a tím dochází i k novému výpočtu poplatku za nakládání s odpadem.
Zpoplatnění občanů v roce 2021 S ohledem na přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech a také ve
změnovém zákoně mohou obce v příštím roce vybírat úhradu od občanů za komunální odpad podle dosavadní
právní úpravy, tedy podle dosavadního znění zákona o místních poplatcích, § 17a dosavadního zákona
o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění) nebo na základě smlouvy. Pokud obce neměly omezenou
účinnost dosavadního zpoplatnění ve své obecně závazné vyhlášce, nebo pokud nechtějí způsob nebo výši
zpoplatnění samy změnit, nemusí směrem ke zpoplatnění občanů v příštím roce ani s ohledem na účinnost nových
předpisů činit žádné kroky.
Na základě výše uvedeného se zastupitelstvo obce rozhodlo pro rok 2021 neměnit poplatek za nakládání
s odpadem.
Během roku 2021 budeme však všechny obecní vyhlášky novému zákonu přizpůsobit.
Nejvíce Vás asi zajímá výše ročního poplatku, která bude vypočítaná od nákladů za
množství produkovaného odpadu.
Nový zákon myslí na limity množství produkovaného
odpadu na osobu. Postupně až do roku 2030 se tyto limity
snižují a při plnění nastavených hodnot je připraveno formou
odměny snížení ceny za tunu odpadu.
Nový zákon ukládá způsob dělení odpadu již v obcích. Naše obec díky obdržené
dotaci připravuje veřejnou zakázku na pořízení nových kontejnerů.

Zapojte se i vy a poučte své sousedy, jak nakládat s odpady v naší obci.
Chovejme se k obci tak, jak se chováte ke svému majetku.
Sami si nastavme, kolik budeme platit za likvidaci odpadů a nečekejme, že to někdo zaplatí
za nás.
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Téma –kanalizace a jak dál? Kan
V září jste měli možnost účastnit se veřejného seznámení
s připravovanou studií odkanalizování naší obce. Velice nás
těší, že situace zajímá mnoho občanů a účast byla veliká.
Bylo hodně prostoru se vyjádřit a informovat se o způsobu
uložení hlavní stoky. Po mnoho let se každý majitel staral
o vývoz jímky, provoz septiku a nyní i domovní čistírny dle
svého uvážení. Změna způsobu připojení se na společný
systém nakládání s odpadními vodami byla pro mnohé
novinkou. U některých občanů to znamenalo v danou chvíli
jako neřešitelnou věc.
•
•
•

Našli se i občané, kteří se domnívají, že když obec chce
kanalizaci, tak ať ji plně hradí sama.
Někteří stále vnímají vývoz splašků na okolní pole jako
běžnou a normální věc.
Další jsou názoru, že vyvézt jímku jednou za rok je
dostačující.

Na úvod bych tedy rád všem vysvětlil, že obec je ta, která
chce být nápomocna řešit způsob nakládání s odpadními
vodami společně a hledá nejvhodnější řešení. Níže pro
vysvětlení a ujasnění povinností dle zákona.

Novela zákona o vodě se dotkne
i každého z nás!
Na začátku roku vešla v účinnost novela, která zpřesňuje vodní
zákon. Mimo jiné z ní vyplývá, že doklad o vyvezení žumpy
budeme muset doložit až od roku 2021, ale od 1. ledna 2019 je
nutné
pravidelně
vyvážet
žumpu
a doklady
schovávat
pro případnou kontrolu.
Odvoz odpadních vod budeme muset dokládat
Ne všichni lidé jsou uvědomělí a již si vybudovali u svých
nemovitostí v obci domovní čistírny odpadních vod. Samotná obec
nemá zatím vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou
centrální ČOV. V minulosti byla sice vybudovaná jednotná
kanalizace, ta ale odvádí jak dešťové vody, tak odpadní vody
do obecní kanalizace zakončené několika vyústěmi dočasně
povolenými vodoprávním úřadem. Stále velká část lidí v obci tak
vypouští své odpadní vody do žump s načerno vybudovaným
přepadem
nebo
přes septiky
do obecní
kanalizace,
popř. do trativodu vsakujícího do podzemních vod na jejich
pozemku. Novela zákona č. 113/2018 Sb. upravující zákon
č. 254/2001 Sb., mimo jiné zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní
vody z bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz
splašků ze žump do čistíren odpadních vod od roku 2021.
Lidé si pletou žumpu se septikem
Mezi žumpou a septikem jsou zásadní rozdíly, pro jejich údržbu
platí rozdílná pravidla a především platí rozdílná pravidla
pro nakládání s odpadními vodami. Máte doma žumpu, nebo
septik? A splňujete zákonné povinnosti? Pojďme si shrnout
zásadní rozdíly mezi jímkou a septikem a zodpovědět nejčastější
otázky na toto téma.

Jímka na odpadní vody (žumpa) je nepropustná nádrž
(beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány
a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody
z ní nesmí prosakovat nebo samovolně vytékat.
Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti
v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému
množství odpadních vod z jímky.
Novelou vodního zákona dochází k povinnosti uschovávat
doklady o vývozu odpadní vody z žumpy. Citace dle zákona
o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu
odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních
vod
nebo
osoba
oprávněná
podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen
tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“
Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění
akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její
obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením
způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod
(není čisticím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo
vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění
nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn
vydat
povolení.
Znamená
to
tedy
od 1. ledna
2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat
pro případnou kontrolu.
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na dvě nebo tři
komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami,
tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu.
Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito
způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace),
na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního toku.
2) Do povrchových vod - vodního toku, rybníku apod., ať už
přímo nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která
se historicky v obci nachází.
3) Do podzemních vod - trativod, zasakovací systémy.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny
do povrchových nebo podzemních vod, musí mít platné
povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002,
obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku
bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle
§ 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst.
1 písm. b).
Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen
na kanalizaci a používá žumpu?
Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem.
Při naplnění žumpy musí vyvézt odpadní vody do čistírny
odpadních vod, ve které jsou v souladu se zákonem
zlikvidovány, resp. vyčištěny.

4

Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá
při případné kontrole.
U septiku musí majitel dbát především na plnění kvality
vypouštěných
odpadních
vod
do kanalizace
předepsané
Kanalizačním řádem, a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok
alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako žumpu.
U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod
i odběrem vzorku pro zjištění účinnosti čištění resp. souladu
sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu provozovatele
kanalizace. Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje potřeba
udržovat tyto stavby v dobrém technickém stavu a především
vodotěsné. Toto bývá předmětem kontroly! Netěsnosti mohou
způsobit problém v životním prostředí nebo i poškození
sousedních nemovitostí či domu majitele samotného.
Co hrozí, pokud majitel nesplní zákonné povinnosti?
Jestliže vlastník požadované doklady kontrolnímu úřadu
nepředloží, lze to bez dalšího považovat za porušení povinností
stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními vodami.
Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat
do výše desítek tisíc korun.
Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově nebo na základě
udání?
Jedná se o kontroly na základě oznámení nebo při haváriích
s dopadem na životní prostředí, ale nijak výjimečným nejsou
i namátkové kontroly dodržování platné legislativy.
Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou
kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto
magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí
majiteli, když se na to přijde? Jak se na to vlastně může přijít,
když je potrubí zakopané v zemi?
V tom případě majitel porušuje několik zákonů najednou.
Především není žumpa vodotěsná, tj. porušení stavebního zákona,
vypouští odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách a také
porušuje Zákon o vodovodech a kanalizacích.
Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a toto
vypouštění může způsobit havárii na životním prostředí, se dále
vystavuje majitel postihu a nákladům s uvedením dešťové
kanalizace do legislativního souladu, tj. může být na něm
požadovaná úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring.
Systematicky toto kontroluje provozovatel kanalizace, který poté
zasílá podnět na místně příslušný vodoprávní úřad. Při vzniku
havárie však situaci ihned řeší vodoprávní úřad a obvykle ukládá
sankci.
Zjištění tohoto stavu je díky moderní technice snadné, a to
zejména díky kamerovému systému, kterým jsou prověřovány
kanalizace. Je identifikováno napojení, které zde buď nemá být
vůbec, nebo má sloužit pro odvod srážkových (dešťových) vod a je
zde patrné, že jím jsou odváděny splašky (toto je specifické a lze
ve většině případů poznat). Lze také odebrat vzorek vod k analýze,
dále je možno trasovat vody fluorescenčním barvivem.

Není to obec, která je povinna zajistit likvidaci a nakládání
s odpadními vodami. Povinnost má ten, kdo ji produkuje.
loizace

VAŠE DOTAZY
Jaké způsoby odkanalizování obce jsou možné?
1. Způsob nakládání s odpadními vodami v obci je
zapracován v Plánu Rozvoje Vod a Kanalizací
Olomouckého kraje - PRVK OK. Zde je
naplánovaná centrální kanalizace.
Pokud bychom našli jiný způsob, tak musíme
zařídit změnu tohoto dokumentu, ke kterému se
vyjadřují další instituce (životní prostředí,
ministerstvo zemědělství, Ol.kraj, správce vodního
toku, Lesy ČR,…)
2. Nyní se nabízí vybudování systému domovních
čistíren s monitoringem.
Jak vysoké jsou náklady na centrální
kanalizaci?
Projekt předpokládá náklady ve výší
140 mil. korun. Je zde možnost žádat o dotace,
která v tuto chvíli nabízí 63,7% státní podpory
(pouze uznatelných nákladů).
Domovní čistírny se odhadují na 240 tis.na RD. I
zde je možná státní podpora.
Kolik to bude stát mě?
Veřejnou část hradí obec a přípojky si hradí každý
sám. Výpočet stočného určují tabulky a podmínky
dotace.
U domovních čistíren se majitel podílí na pořízení
cca 15 tis. Ročně je poplatek stanoven na částku
cca 5 000,- Kč na čistírnu. O provoz se bude starat
obec.
Musíme se připojit na společnou kanalizaci?
Dotace stanoví, kolik procent stavení se musí
připojit, aby byly splněny podmínky. Není
povinnost se připojit, ale plná odpovědnost za
nakládání s odpadními vodami je na majiteli
stavení, viz.zákon.
Mohu si pořídit svou čistírnu odpadních vod?
Pokud se podaří změnit PRVK OK, tak by to
bylo možné. V tento okamžik by obec ráda
řešila pořízení DČOV s monitoringem.
V současné chvíli se povolují domovní čistírny
k novostavbám, ale s povinností následně se
připojit na vybudovanou centrální kanalizaci.
Téma kanalizace je velice náročné a průběžně
Vás budeme informovat o průběhu a
možnostech společné realizace nakládání
s odpadními vodami.
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Život v obci a místní spolky
Zde dáváme možnost místním spolkům seznámit občany se svou činností. Situace, která v letošním roce
ovlivnila životy všech lidí na celém světě nevynechala ani spolkový život. Plánované akce se nekonaly, členové
spolků se scházeli jen velice zřídka a bylo to znát na kulturním životě v obci.
Níže uvádíme plán kulturních akcí na rok 2021. Uvedené pořádání akcí záleží na situaci a dle potřeby budou
upřesněny.

TERMÍNY AKCÍ ZŠ DO KALENDÁŘE
termín

název akce

místo konání

30. 3. 2021

Velikonoční řemesla

základní škola

7. 5. 2021

Závěrečný večírek žáků 9. ročníku

Sokolovna

9. 5. 2021

Den matek

Sokolovna

29. 5. 2021

Den dětí

červen
2021
30. 11.
2021
15. 12.
2021

Adventní dílna

základní škola

Vánoční strom a posezení

základní škola

areál Na
Zahradách
areál Na
Bloudil – branný závod spádových škol
Zahradách

zodpovídá + kontakt
Mgr. David Šváček,
581 625 252
Mgr. Eva Wolframová,
581 625 252
Mgr. Jiří Jordán, 581 625
252
Mgr. Božena Vinklárková,
581 625 252
Mgr. Jiří Jordán, 581 625
252
Mgr. Eva Wolframová,
581 625 252
Mgr. Jiří Jordán, 581 625
252

TERMÍNY AKCÍ TJ DO KALENDÁŘE
termín

název akce

místo konání

zodpovídá

16. 4. 2021

Valná hromada TJ

17. 4. 2021

Ukončená týmu HC Střítež

5. 6. 2021

Pěší túra – Velké Karlovice

26. 6. 2021

Fotbalový turnaj O střítežský pohár

30. 7. 2021
17. – 19. 9.
2021
18. 9. 2021

Cyklovýlet – Litovelské Pomoraví

areál Na
Zahradách
areál Na
Zahradách
Okolí Velkých
Karlovic
areál Na
Zahradách
Litovel a okolí

Střítežské hody

centrum obce

Radim Haitl

Volejbalový turnaj

Sokolovna

Lenka Benešová

27. 11. 2021

Bál tělovýchovné jednoty
Silvestrovský turnaj v badmintonu
smíšených dvojic

Sokolovna

Bedřich Čoček

Sokolovna

Jiří Jordán

31. 12. 2021

Bedřich Čoček
Jiří Jordán
Jiří Jordán
Jiří Jordán
Jiří Jordán
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Obec
Popsali jsme informace o záměrech.
Letošní rok byla zahájena příprava projektu na kanalizaci a větší část investičních prostředků byla určena na
projektovou přípravu. Zásah do rozpočtů obcí byl citelný ve chvíli, kdy vláda navrhla odškodnění na pomoc
následkům koronaviru. Peníze byly odebrány z daňových příjmů a tím i z rozpočtů obcí. Následná kompenzace
již nepokryla chybějící peníze a bylo potřeba omezit investice.
My jsme se vydali cestou příprav projektů a dokumentace ke stavbám a záměrům do budoucna.
Minulý týden byla schválena žádost na nákup kompostérů, o které máte stále zájem. Obdrželi jsme dotaci na
pořízení kontejnerů na odpad a v lednu vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele. Pořídili jsme starší traktor a
plánujeme zakoupit nosič kontejnerů.
Na stavební úřad jsme předložili projekt na rekonstrukci zastávek a
chodníku na dolním konci. V lednu podáme žádost o dotaci na realizaci
stavby.
V pondělí jsme odeslali žádost na opravu místních komunikací, která si
vyžádá náklady 3 mil. korun a žádost na rekonstrukci a výstavbu
dětského hřiště, která počítá náklady ve výši 1,3 mil. korun.
Zadali jsme zpracování studie výstavby chodníků v celé délce obce.
Oslovili jsme také firmu na výstavbu chodníku na místním hřbitově, která
připravuje cenovou kalkulaci.
Byla uzavřena smlouva s projektantem na zpracování studie využití
chátrajícího domu č.p.109 a nyní se zpracovává projekt.
Ten, kdo se zapojil do dotazníkového šetření v naší obci jistě zaznamenal, že pracujeme s podklady, které jste
nám poskytli. Cílem naší práce je tvořit obec, kde budeme spokojeně žít a nalezneme vše potřebné.
Na stránkách obce naleznete schválený strategický plán rozvoje naší obce do roku 2027.

Svoz odpadů v roce 2021
I
h

Svoz komunálního a plastového odpadu pravidelně každé druhé pondělí
PO
12.10.
Po
1.2.

Po
26.10.
Po
15.2.

Po
9.11.
PO
1.3.

Po
23.11.
PO
15.3.

Po
7.12.
Po
29.3.

Po
21.12.
PO
12.4.

Po
4.1.
PO
26.4.

Po
18.1.

Sběr železa a velkoobjemového odpadu bude upřesněn a vyhlášen místním rozhlasem.
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- autoservis - osobních a dodávkových
vozidel, příprava vozidel na STK
- pneuservis - osobních a dodávkových
vozidel
- servis klimatizací - kontrola funkce, těsnosti
a dezinfekce ozonem
A jak lze získat informace z obecního úřadu?
K zajištění předávání informací využíváme místní zpravodaj, který v letošním roce vyšel 4x.
Zde uveřejňujeme informace OÚ, sdělení místních spolků a seznamujeme s životem v obci.
Zprávy, které vyžadují okamžité zveřejnění vyhlašujeme veřejným rozhlasem.
Důležitá sdělení rozesíláme využitím operátora formou SMS zpráv. Tato služba je zpoplatněna!
Z důvodu koronaviru jsme vyzkoušeli novou službu aplikace Mobilní rozhlas, která umožňuji
okamžitě rozesílat zprávy a upozornění.

Služba Mobilní rozhlas se osvědčila a chci Vás požádat, aby jste se zaregistrovali
na stránkách obce a mohli jste dostávat tímto způsobem informace.

ZPRAVODAJ LUDINA číslo 4/2020, vydáno 23.prosinec 2020 ve Stříteži nad Ludinou. Periodický tisk územního samosprávného celku,
Evidence MK ČR E 23891, 4x ročně, náklad 320ks.
Vydává Obec Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou, Ičo:00302023

8

