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1) výzva k předkládání návrhu na změnu č.2 ÚP Doubice
Na základě usnesení zastupitelstva obce Doubice ( č. 4 / 10 / 2016 ) byla dne 10.02.2016
zveřejněna výzva na podání návrhů na změnu č.02 Územního plánu obce Doubice. Své
návrhy prosím podávejte písemně na adresu: Obec Doubice, Doubice č.p.50, 407 47 nebo
e-mailem na adresu oudoubice@volny.cz a to ve lhůtě do 31.05.2016. Vaše návrhy budou
shromážděny na obecním úřadě a po uplynutí stanovené lhůty budou projednány „stavební
komisí“  (Komise  pro  územní  plán,  stavby  a  životní  prostředí)  a  výsledek  projednání  a
usnesení  komise  o  návrhu  změny  územního  plánu  bude  předloženo  ke  schválení
zastupitelstvu obce Doubice. Po tomto schválení bude obec Doubice iniciovat vyhotovení
změny č.02 Územního plánu obce Doubice.

2) oprava státních komunikací
Dle sdělení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje proběhne v měsících duben, květen a
červen  oprava  dvou  příjezdových  komunikací  do  obce  Doubice.  Jedná  se  o  silnici  z
Rybniště do Doubice a z  Kyjova do Doubice. Komunikace budou opatřeny zcela novým
asfaltovým povrchem. Informace o přesném termínu opravy a dočasných omezeních budou
včas zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.

3) informace o kontrolách kotlů
Do 31.12.2016 musí mít každý provozovatel stacionárního kotle (ústřední topení) doklad o
provedení jeho kontroly. Tento doklad bude na vyžádání povinen předložit obecnímu úřadu
obce  s  rozšířenou  působností.  V této  souvislosti  ještě  opakovaně  upozorňujeme  na
možnost získání dotace na výměnu kotle v domácnostech. Bližší informace na webových
stránkách obce nebo přímo na obecním úřadě.

4) Doubický obchod
Zastupitelstvo obce Doubice na svém 11. zasedání dne 21.03.2016 rozhodne o případném
pronájmu doubického obchodu s potravinami v prostorách pod obecním úřadem. Prozatím
jediným vážným zájemcem je paní  Jana Homolková z Krásné Lípy,  která má v úmyslu
v místním obchodě mimo základních  potravin  prodávat  i  zdravou výživu,  dobrou kávu,
čaje, bylinky a drobné občerstvení.  O konkrétních otevíracích hodinách a přesném datu
zahájení provozu Vás budeme po proběhnuvším pronájmu informovat.

5) spolupráce s Policií ČR
Obvodní  oddělení  Policie  ČR  v  Krásné  Lípě  v  rámci  spolupráce  s  obcí  na  udržení
bezpečnosti  v  obci  zajistilo  pravidelné pěší  pochůzky policisty.  Tímto  policistou je  nově
podpraporčík Zdeněk Dragoun. V případě jakýchkoliv problémů, které vyžadují přítomnost
Policie se na něj obracejte na těchto kontaktech:

mobil: 723 255 954 pevná linka: 412 383 333
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6) odpady 2016
Vážení doubičáci (občané i chalupáři), dovolujeme si Vás touto cestou požádat o provedení
platby za likvidaci směsného komunálního odpadu a to v termínu do 31.08.2016. Platbu lze
provést kdykoliv v úředních hodinách. Současně ty z Vás, kteří nemají s obcí uzavřenou
smlouvu o likvidaci odpadů, žádáme o její uzavření, abychom měli naše smluvní závazky v
pořádku. Bližší informace o platbách a smlouvách získáte na telefonu 604 608 107. Předem
mnohokrát děkujeme.

7) Bioodpad
Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) bude zahájen dne 06.04.2016.

8) kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad – termíny svozu
Velkoobjemový odpad 25. 03. - 28. 03. 2016 19. 08. - 21. 08. 2016
Nebezpečný odpad 01. 04. - 03. 04. 2016 26. 08. - 28. 08. 2016

Kontejner  bude  přistaven  na  parkovišti  vedle  OÚ  vždy  v  pátek  odpoledne  a  odvezen
následující  pondělí  ráno.  Pokud by došlo  k  jeho úplnému naplnění  dříve,  bude (pokud
možno) zajištěna jeho výměna za prázdný i mimo pracovní dny. Respektujte, prosím, druh
odpadu, pro který je ten který kontejner určen.

9) upravené úřední hodiny obecního úřadu Doubice
Pondělí 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 – 12:00
První sobota v měsíci        9:30 – 12:00

10) Kamerový systém v obci
Obec Doubice  objednala  instalaci  kamerového systému  v  obci,  který  bude  sloužit  jako
prevence  kriminality  a  k  zajištění  případných  důkazních  materiálů.  V  současné  chvíli
probíhá instalace kamer v ideálních pozicích po dohodě s vlastníky objektů,  na kterých
budou  kamery  instalovány.  Věříme,  že  tento  způsob  sledování  důležitých  míst  v  obci
pomůže všem obyvatelům i vlastníkům rekreačních objektů v zajištění větší bezpečnosti v
obci a povede ke snížení počtu případů majetkové i jiné trestné činnosti. Vlastní provoz
kamerového  systému  bude  zahájen  po  jeho  registraci  na  úřadu  pro  ochranu  osobních
údajů.

Kdybyste cokoliv potřebovali neváhejte se na nás obrátit !!!
Vaši zastupitelé.

Obecní úřad 412 331 699
Účetní obce 604 608 107
Starosta 737 276 982   nebo     739 030 198
Místostarosta 737 276 980
www.address.cz/oudoubice/  ;  oudoubice@volny.cz  ; 
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