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Pitná voda
Po plánovaném vyčištění vodojemu a prameniště v půli května
provedla začátkem června pracovnice Zdravotního ústavu Děčín odběr
vzorků pitné vody pro úplný rozbor. Dle Protokolu o zkoušce z 13.6.2018
voda ve všech zjišťovaných chemických i mikrobiologických ukazatelích
vyhovuje
platným
limitům
stanoveným
Vyhláškou
Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. V platném znění. Protokol je
k dispozici na internetových stránkách obce – Pitná voda/Rozbory pitné
vody/2018/Úplný rozbor ze dne 5.6.2018. Pokud bude nadále vše
v pořádku budou ještě letos následovat dva krácené rozbory.
I přes srážkový deficit a problém se suchem v ČR je zatím náš
pramen dostatečně vydatný a jeho přítok stačí bez problémů vodojem
zásobovat. To však nemusí trvat věčně (v předešlých letech se již
párkrát stalo, že vodojem se přes den nestačil doplňovat), žádám Vás
proto, aby jste v případě zveřejnění informace o nutnosti omezení
spotřeby pitné vody dodržovali případné pokyny a s pitnou vodou co
nejvíce šetřili a používali ji pouze ke stanovenému účelu.
Na spol. ČEZ Distribuce máme podaný požadavek na přípojku el.
Energie pro nový zdroj pitné vody u hřiště. Přípojka by měla být
realizována během září nebo října letošního roku.

Komunální volby 2018
Prezident republiky ČR vyhlásil termín podzimních Komunálních
voleb do zastupitelstev měst a obcí. Volby proběhnou v pátek 5. a
v sobotu 6.10.2018.
Do 12.7. mohou současná zastupitelstva stanovit počet volených
členů nového zastupitelstva. Pokud se tak nestane (to je i případ
Merboltic), počet členů zastupitelstva obce zůstává stejný, v našem
případě tedy 7.

Do 31.7.2018 do 16:00 hod. musí registračnímu úřadu (městský úřad
Benešov nad Ploučnicí) strany a kandidáti odevzdat kandidátní listiny
s prohlášením kandidáta a peticí. Počet podpisů na petici je v obcích
do 500 obyvatel následující:
Pro nezávislé kandidáty 5% a pro sdružení nezávislých kandidátů 7%
z počtu obyvatel obce k 1.lednu tohoto roku. Merboltice měly necelých
200 obyvatel, pro nezávislé kandidáty tedy platí 10 podpisů, pro
sdružení 14 podpisů.
Informace a uvedené formuláře naleznete na internetových
stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo si je po dohodě můžete vyzvednout
na obecním úřadě.

Veřejný prostor obce ,,Náves“
Obec po delší době konečně získala souhlasné Vyjádření Povodí
Ohře s.p. k projektu Veřejný prostor obce Merboltice.
Projektovou dokumentaci jsme následně předali Magistrátu města
Děčín, odboru životního prostředí, aby se vyjádřil jako vodoprávní
úřad. Tak se již také stalo. Bohužel však dle tohoto Vyjádření, nebude
Žádost o stavební povolení podávána Stavebnímu úřadu v Benešově nad
Ploučnicí, kde jsme již projekt konzultovali, ale přímo vodoprávnímu
úřadu MM Děčín. Další podmínkou je zpracování PD oprávněnou osobou
k projektování vodních děl. Zde budeme krom Ing. Zyguly, který PD
zpracoval, ale na vodní díla se nespecializuje, nadále spolupracovat
s Ing. Pacovským, který pro nás zajišťoval již zmíněné Vyjádření
Povodí Ohře s.p. a vodní díla je oprávněn projektovat.
Na začátku byla poměrně jednoduchá myšlenka na rekonstrukci staré
požární nádrže. Nyní doufám, že několikaleté kolečko papírování a
byrokracie konečně brzy skončí a bude se moci začít s místem konečně
něco fyzicky dělat.

Poplatek za odpady
Vzhledem k tomu, že dosud někteří nemají uhrazený poplatek za
svoz komunálního odpadu, připomínáme, že termín pro uhrazení tohoto
poplatku je dle OZV obce stanoven do 31.května. Obec může poplatek,
z důvodu neuhrazení, poplatníkům zvýšit na následující období až na
trojnásobek.

