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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Volby do zastupitelstva obce Dunajovice
V pátek 10. 10. od 14 do 22 hod. a v sobotu 11. 10. 2014 od 8 do 14 hod. se konají volby do
zastupitelstva obce. Do voleb byla zaregistrována pouze jedna kandidátní listina, na které je devět
kandidátů, počet volených zastupitelů bude sedm. Každý volič může označit v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. sedm.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena (tzn., že okrsková
volební komise se může dostavit s přenosnou urnou pouze do domů na území obce). Svůj
požadavek by měl volič sdělit okrskové volební komisi v den voleb na telefonním čísle
384 722 615. Přijďte si vybrat svého kandidáta na další čtyři roky.
Posvícenská zábava
V sobotu dne 11. 10. 2014 od 20:00 hod. se koná v sále místní restaurace posvícenská
zábava. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina GRAF. Všichni jste srdečně zváni!
Odečty stavů vodoměrů
V pátek 17. 10. od 14 do 18 hod. a v sobotu 18. 10. 2014 dopoledne budou probíhat odečty
stavů vodoměrů u odběratelů pitné vody z vodovodu Dunajovice. Odběratelé, kteří nebudou
k zastižení, můžou nahlásit stav vodoměru v kanceláři OÚ nejpozději do pondělí 20. 10. 2014.
Kompostéry pro ukládání bioodpadu
Dle posledních informací zaslaných ze Svazu měst a obcí Jihočeského kraje budou kompostéry
dodány až v jarních měsících roku 2015. Posunutí termínu dodávky kompostérů zapříčinilo
zdlouhavé schvalování dotace a výběrové řízení na dodavatele.
Kompostéry budou předávány zájemcům na základě dohody – smlouvy o zapůjčení
kompostéru. Další informace budou zveřejněny před předáním kompostérů.
Připojení na kanalizaci, vyřazení septiků a jímek na vyvážení, kanalizační řád
Byl zpracován „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice“, který bude
předán vodoprávnímu úřadu MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, ke schválení. Po schválení
kanalizačního řádu se předpokládá konečná kolaudace čistírny odpadních vod (ČOV) v prosinci
2014. Od ledna 2015 bude všem vlastníkům pozemků nebo staveb připojených na kanalizaci
a produkujícím odpadní vody předložena smlouva na platbu stočného.
Dle platného zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, je-li v obci centrální ČOV, je povinen
každý, kdo produkuje odpadní vody, napojit se na kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Již
v jarních měsících letošního roku byli majitelé nemovitostí upozorněni na vyřazení septiků
a jímek na vyvážení a přepojení kanalizačních přípojek do kanalizační sítě obce Dunajovice.
Z analýzy odebíraných vzorků odpadních vod na ČOV a z místního šetření nevyplývá, že by se
tak stalo. Starosta obce důrazně žádá majitele nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační
síť a nadále vypouštějí splaškové vody přes septiky či usazovací jímky (domovní čistírny), aby
tyto vyřadili a provedli propojení přípojky přímo do kanalizační sítě.

V září byl dokončen kanalizační sběrač B, do kterého byl napojen přepad z výpusti požární
nádrže, přepojena čísla popisná 17, 18, všechny nemovitosti z lomnické silnice, č. p. 8, 83, 76.
Stavbou tohoto kanalizačního sběrače byl vytvořen předpoklad pro napojení č. p. 16, 72, 64, 97,
případně dalších novostaveb v této části obce. I těchto nemovitostí se týká připojení na
kanalizační síť. Majitelé nemovitostí č. p. 60 a 92. se také musí napojit do kanalizační sítě.
V roce 2015 se předpokládá výstavba kanalizačního sběrače Za Humny, pro připojení
stávajících rodinných domů č. p. 94 a 101, případně dalších novostaveb.
Co se za poslední volební období v obci událo:
Ve volebním období 2010 – 2014 Obec Dunajovice pod vedením starosty Františka Uhlíře a
místostarosty Ing. Petra Pumpra spolu se zastupiteli P. Holickým, J. Vítou, J. Melmerovou, V. Palusem
ml. a M. Čadou vykonala tyto práce pro občany, pro udržení chodu obce, udržení a zvelebení majetku
obce:
 Kaple Zvěstování Panny Marie v obci – byla provedena výměna krovu kaple, střešní krytiny a
stropu.
 Komunikace – byla opravena “stará Lišovská cesta“ a bylo vybudováno veřejné osvětlení.
 Vodovod Dunajovice – Obec Dunajovice získala do vlastnictví vrtanou studnu, získala budovu
vodárny, opravila vrtanou studnu a začala provozovat Vodovod Dunajovice ve své režii. Tímto
byla udržena cena vodného.
 Územní plán obce Dunajovice - V červnu 2014 byla Zastupitelstvem obce Dunajovice schválena
Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice. Ve zprávě bylo konstatováno, že není nutné
provádět žádné nucené změny územního plánu, ÚP zůstává v platnosti.
 Vzhled obce – pravidelná údržba návsi, parku, vyžínání ploch v obci, krajnic a melioračních stok
okolo komunikací, vyžínání pozemků obce u rybníka Nový, vyřezání náletu mezi rybníky Nový a
Malý Nový, úprava pozemku pod bývalým rybníkem Hlinský, probíhá úprava pozemků pod
vedením vysokého napětí okolo silnice do Lišova.
 Dunajovická hora – Zastupitelstvem byla schválena úprava mělčiny zatopené části lomu
(odtěžení kořenů, pařezů z náletu, navezení kamene, štěrku a písku, úprava malé pláže pro rodiče
s dětmi.) V obci proběhla bouřlivá diskuze a anketa, ve které se někteří občané vyjádřili k
přestavbě chaty or. č. 2. Na přestavbu chaty bylo vydáno stavební povolení, úprava a přestavba
chyty je v souladu s Územním plánem Dunajovice.
 Obecní lesy – místostarosta obce a zároveň odborný lesní hospodář celé volební období se
příkladně stará o obecní lesy. Vytěžené plochy jsou pravidelně vysazovány, probíhá nutná
obměna starých lesních porostů. V červnu 2014 proběhla kontrola Inspekce životního prostředí
v lesích obce s výsledkem: bez závad.
 Čistírna odpadních vod - Obec Dunajovice realizovala v roce 2013 stavbu čistírny odpadních
vod (ČOV) a přívodních kanalizačních řadů, včetně přípojky vodovodu a elektřiny. Od ledna
2014 je ČOV ve zkušebním provozu.
 Výstavba oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu – v letech 2012 a 2013 byla realizována
stavba oddílné kanalizace a prodloužení vodovodního řadu v západní části obce.
 Kanalizace – v červenci 2014 bylo započato s výstavbou kanalizačního sběrače „B“, V září 2014
byl dokončen kanalizační sběrač B (přesecká silnice).
 Komunální odpad – od poloviny roku 2012 byla změněna svozová firma na komunální odpad.
Technické služby Třeboň ohlásily na rok 2012 další zdražení služeb spojených s odvozem
komunálního odpadu. Byla vybrána cenově nejpřijatelnější společnost Marius Pedersen, a. s., byly
sníženy náklady na svoz komunálního a separovaného odpadu, byly sníženy náklady na sběrový
den, byly zvýšeny odměny obci za separovaný odpad. V roce 2013 Obec Dunajovice snížila
poplatky za komunální odpad na 500,- Kč / poplatník.
 Internet – na budově školy byla instalována anténa druhého poskytovatele připojení k internetu
bezdrátovou sítí Starnet.cz.
Sdružení nezávislých kandidátů Dunajovice pro volby do zastupitelstva Obce Dunajovice na období
2014 – 2018 František Uhlíř, Ing. Petr Pumpr, Jaroslav Marek, Petr Holický, Miroslav Čada, Roman
Melmer, Antonín Urbánek, Jaroslav Lehmann a Václav Palus ml. by rádi navázali na uplynulé volební
období 2010 – 2014.

František Uhlíř

