OPRAVA KLÍČOVÝCH KOMUNIKACÍ V OBCI BUDE,
ANEB SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!!!
NEOPRAVENÁ ČÁST KOMUNIKACE

OPRAVENÁ ČÁST KOMUNIKACE

Vážení spoluobčané,
dovoluji si navázat na aktuální vydání Ohrobeckého zpravodaje a obrátit se na vás při dnešní slavnostní příležitosti a požádat Vás
o zvážení příspěvku obci na opravu tristního stavu ulic Károvská (od pekárny Beruška po dříve opravenou část), U Rybníků I a II a
části ulice K Vranému, kterou bychom chtěli přednostně opravit a tím zlepšit prostředí v těchto frekventovaných částech obce.
Není potřeba připomínat, že jsou to komunikace, kde jsou často opravené výmoly vydrolené a je častá potřeba je znovu
opravovat, což způsobuje jak vyšší riziko poškození automobilů, dopravních nehod, špatnou průjezdnost, tak i nemalé náklady na
jejich nekonečnou opravu.
Celkové náklady na opravu všech těchto částí silnic je odhadována na cca 3,6 mil Kč, což je částka nad současné možnosti obce.
Abychom mohli začít s opravami, potřebujeme získat minimálně 600 tisíc Kč.
Pokud se podaří do 30.srpna 2013 získat příspěvky od občanů, ještě v letošním roce by měly zmíněné komunikace získat
novou tvář.
Obec se snaží samozřejmě získat prostředky, jak z fondů EU (čekáme na vyhodnocení žádosti z EU na opravu ulic U Rybníků I a II),
přerozdělením rozpočtu, tak i tím, že drtivá část zastupitelů, oba místostarostové i starosta pracují bez nároku na plat, či
jakoukoli jinou formu odměny. Na chybějící část potřebných peněz jsme připraveni si krátkodobě i půjčit (splatnost případné
půjčky v horizontu cca tří až čtyř let), neboť stávající situaci považujeme za natolik vážnou, že bez koncepčního řešení celkových
oprav budeme vynakládat peníze na opravy a opravy oprav. Což je velmi neefektivní.
Konkrétní odhadované náklady jsou: Károvská – cca 2,5 mil Kč s DPH, U Rybníků I a II – cca 800 tisíc Kč s DPH, K Vranému – cca
300 tisíc Kč s DPH.
Také předpokládáme, že získaný recyklát především z Károvské ulice bude možné použít na přeměnu některých ulic v obci ze
štěrkových na komunikace asfaltové (z recyklátu).
ŘEŠENÍ DALŠÍCH ULIC (DNES ŠTĚRKOVÝCH) NA ASFALTOVÉ
V průběhu dalších týdnů a měsíců bude 1. místostarosta obce Tomáš Maruniak postupně oslovovat občany obce podle
jednotlivých ulic s představením návrhu řešení jejich konkrétní lokality a s uvedením předpokládaného termínu realizace.
Klíčovými parametry pro konkrétní realizaci a pořadí ulic bude především počet trvale bydlících v obci, zda je komunikace v
majetku obce, zda občané budou mít vůbec o změnu ze štěrku na asfalt zájem (registrujeme vyjádření občanů, že ne všichni
chtějí tuto změnu. Například z důvodu rizika vyšší rychlosti, pokud bude povrch asfaltový, apod.).
Vážení občané,
ještě jednou bych Vás rád požádal o zvážení finančního daru obci na zásadní zlepšení stavu uvedených komunikací.
Jak můžete přispět?
1.
2.

Bezhotovostně na účet č. 7322504/0600 VS 22122321 do poznámky prosíme uvést jméno dárce
V hotovosti na Obecním úřadu v Ohrobci

S dárcem, který bude mít zájem, Obec Ohrobec uzavře darovací smlouvu, jež slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely
daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů.
Pozor! Pro firmy a podnikatele (dárce) jsme připravili možnost přispět formou daňově uznatelnou, neboť poskytujeme
možnost umístění reklamy v obci, propagace na webu, vývěskách obce, v Ohrobeckém zpravodaji, atd. Konkrétní detaily rádi
sdělíme na emailu: makovsky@ohrobec.cz nebo na telefonu: 257760338
Velmi děkuji za Vaši pomoc a přeji příjemný kulturní zážitek
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta obce

