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D ŘEVĚŇÁČEK

zpravodaj obce Dřevěnice
říjen 2018
Anketa pro občany obce během voleb do zastupitelstva
Během konání voleb do zastupitelstva obce bude provedena anketa ohledně silnice v Lázeňské ulici.
Rádi bychom zjistili, zda občané Dřevěnice chtějí, aby obec převzala od Královéhradeckého kraje
silnici III/2863 v délce 1177 m se všemi právy a povinnostmi. Správa silnic Královéhradeckého kraje(SS
KHK) přislíbila opravu povrchu, spočívající ve vyrovnání a tím i navýšení stávajícího asfaltového krytu,
avšak bez opravy základu. Tato oprava podle kvality by mohla vydržet cca 10-15 let podle zatížení
dopravou. Další opravy a údržba, by však byly hrazeny z obecního rozpočtu. Nelze odhadnout ceny v
letech 2028-2033, ale nižší než současné jistě nebudou. Převzetí silnice III/2863 bude mít
nezanedbatelný vliv na rozpočet obce, neboť se silniční těleso v krajích propadá. Pouhá oprava
asfaltového krytu, jak ji navrhuje SS KHK před předáním obci, ji vyřeší pravděpodobně dočasně a
v budoucnu bude možná třeba opravit základ vozovky.
Níže vám pro představu přinášíme ceny na opravu asfaltobetonového krytu, které kraj vysoutěžil
v roce 2018 (z internetových stránek Královéhradeckého kraje).
•
•
•

obnova asfaltobetonového krytu silnice III/3045 Hořičky – Chvalkovice,délka 3,5 km vysoutěžená cena 21.728.870,- Kč vč. DPH, cena za 1 km 6.208.248 Kč vč. DPH
obnova asfaltobetonového krytu silnice III/30314 průtah Rokytník délka, 3,9 km vysoutěžená
cena 30.036.947,- Kč vč. DPH, cena za 1 km 7.577.433 Kč vč. DPH
výměna asfaltových vrstev komunikace III/30014 Kohoutov – Kladruby, délka 4,9 km
vysoutěžená cena 37.243.387,85 Kč, cena za 1 km 7.478.591,76 Kčvč. DPH
Pokud budete souhlasit s tím, aby obec převzala silnici III/2861 do svého vlastnictví, můžete
hlasovat s lístkem ANO
Pokud nebudete souhlasit s tím, aby obec převzala silnici III/2861 do svého vlastnictví,
můžete hlasovat s lístkem NE
Starosta obce: Mgr. Vrabec Dušan

Pošta v Radimi
Od 1. 10.2018 dochází ke změnám místa a otvírací doby pošty v Radimi.
Poštovní úřad bude nově v budově hostince U Růže a bude otevřen
v pondělí od 11,00 do 14,00 hod. Ostatní pracovní dny od 13,30 do 16,30 hod.

Důležitá informace
Chceme upozornit spoluobčany i budoucí stavebníky na omezení vrtných prací (vrtané
studny, průzkumné vrty, vrty pro tepelná čerpadla apod.) z důvodu ochrany vodního zdroje
v části obce Dřevěnice. Týká se to hlavně části obce v Lázeňské a v Dolánkách. Toto
ochranné pásmo platí již z doby výstavby vrtu, který zásobuje celou obec pitnou vodou.
Přesná mapa se zákresem ochranného pásma je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Posvícení v Dřevěnici
Letos děti o sportovním odpoledni na posvícení malovaly, jak
by si představovaly nové dětské hřiště a také si zasoutěžily
v několika pro ně připravených disciplínách, za což obdržely
dárky při vyhlašování vítězů. Kadeřnice Eliška krásně
načesala holčičkám copánky a nabarvila je barevnými spreji.
Andrea a Katka dětem namalovaly obrázky podle výběru
přímo na obličej. Při posvícení se prodávaly zabíjačkové
speciality a navečer všem zahrál písničky pan Šejn.
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Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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