V PLÁNU MÁME:
1)

Sběr železného odpadu 5/2020 – konečný termín bude upřesněn
SDH Písková Lhota bude v květnu provádět sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby železný odpad
připravili těsně před termínem odvozu před své domy na veřejné prostranství. Rozměrné a těžké
předměty, které občan sám nedokáže přenést, pomohou naložit hasiči při sběru.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ (POKRAČOVÁN NA STRANĚ 2):

1) Důležité informace ke koronaviru Covid-19
Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu (výběr informací ze dne 9. 4. 2020)

!

!

!

!

Vláda vyhlásila pro území ČR nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 nebo Covid-19), který byl přidán na seznam
nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem. Předkládáme přehled
toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatřeních.
Co mohu?
• Jezdit do práce či cestovat z důvodů svého podnikání pouze na území České republiky.
• Chodit obstarávat základní věci, jako jsou potraviny, léky, zdravotnické potřeby atd. (+)
• Cestovat v rámci dobrovolnictví, sousedské výpomoci či jiného zajištění potřeb a služeb.
• Cestovat do zdravotních nebo sociálních zařízení (+)
• Je možné cestovat na území České republiky za účelem vyřízení nezbytných úředních povinností (+)
• Je možné se pohybovat v přírodě a parcích – avšak je nutné uvědomit si, že pohyb na veřejně
dostupných místech je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu – navíc vyjma rodiny, je možné
takto venku pobývat pouze nejvýše v počtu dvou osob.
• Můžu se účastnit pohřbů.
• V případě, že jsem řidičem motorového vozidla a jsem v tomto vozidle sám, nemusím mít ochranný
prostředek dýchacích cest.
• Mohu vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných
veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to
s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících
osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo
vzdáleností nejméně 2 metry,
• společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných
osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za
účelem tohoto sportování.
(+) platí pro občana a pro jeho příbuzné či osoby blízké (nákupy, doprovod atd.)
Co musím?
• Musím se snažit omezit svůj pohyb na veřejnosti na minimum.
• Musím omezit kontakt s ostatními lidmi na nezbytnou míru.
• Omezit svůj pobyt na veřejně dostupných místech maximálně na dvě osoby s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikání nebo obdobné činnosti, účasti na pohřbu.
• Musím zachovávat odstup dva metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné.
• Musím mít při každém pohybu a pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný
prostředek dýchacích cest – tzn. zakrytá ústa a nos – k tomu mohu využít respirátor, roušku,
ústenku, šátek či jiný prostředek, který brání šíření kapénkové infekce. Vyjma dětí do dvou let.
AKTUÁLNÍ A KOMPLETNÍ INFORMACE OHLEDNĚ SITUACE HLEDEJTE NA: https://koronavirus.mzcr.cz/
Děkujeme za ohleduplnost a přejeme pevné zdraví.
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PRÁVĚ SE ŘEŠÍ (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1):
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Důležité informace ke koronaviru Covid-19 – pokračování
Na OÚ jsou pro občany k dispozici látkové roušky a pro případ potřeby také dezinfekce.
Výstavba kanalizace v lokalitě sever v ulici 226/115
Po dokončení kanalizace naváže výstavba asfaltové komunikace. Obec podala žádost o dotaci na
Středočeský kraj. Zde je možnost získat na stavbu finanční podporu z programu rozvoje venkova.
Možnost samovýroby palivového dřeva
V lese na Pískové Lhotě - sever je našim občanům po dohodě s p. Andrlem (tel.: 725 257 730)
umožněna samovýroba palivového dřeva.
Podepsání smlouvy s firmou VCES
OÚ v současné době dokončuje podobu smlouvy s firmou VCES. Smlouva se bude týkat bezplatného
uskladnění zeminy a stavebního materiálu potřebného ke stavbě kanalizace v naší obci. Původní záměr
o pronájem oploceného pozemku bývalého kravína od firmy Gastrend nedopadl, a tak se hledala
náhradní místa. Z obecních pozemků přicházejí v úvahu pouze parkoviště před bývalým Motorestem a
dále prostory budoucího hřiště v lokalitě sever.
Pojízdná prodejna masných výrobků
Do naší obce začala jezdit pojízdná prodejna masny Goldšmíd. Prodej probíhá každou středu od 16:20 –
16:40 u kapličky. Následuje přemístění do Dolního Krnska, kde je prodej v čase 16:40 – 17:00.
Dotazník “kompostéry do domácností zdarma“
Každá domácnost obdrží společně s dubnovým zpravodajem také dotazník, kde budou moci občané
požádat o kompostér zdarma. Dotazníky budou po předání na OÚ vyhodnoceny a následně bude
zpracována žádost o dotaci.
Samoodečet vodoměru kvůli karanténním opatřením
Společnost VaK MB, a.s. žádá občany, aby provedli samoodečet vodoměru a zaslali SMS ve tvaru:
Jméno, Příjmení, část obce (Zámostí nebo Písková Lhota), č.p. a stav vodoměru na tel. 602 628 818.
Správné třídění odpadu v obecním sběrném dvoře
Žádáme občany, aby dbali na správné třídění odpadu ve sběrném dvoře. Do boudy: patří plechovky se
zbytky barev, baterie, tonery z tiskáren, zářivky, žárovky a motorové oleje v uzavřených nádobách. Do
černé popelnice na oleje: patří pouze jedlé oleje a tuky v uzavřených nádobách např. plast. lahvích.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Změnu územního plánu č.2

2)

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 26. 2. 2020 odsouhlasilo novou podobu územního
plánu, která nese označení č.2. Občané si mohou veškerou dokumentaci prostudovat na webu obce
nebo mohou přijít na OÚ, kde je k dispozici k nahlédnutí papírová verze. Územní plán je v platnosti od
31.3.2020 a je vyvěšen také na webových stránkách magistrátu města Mladá Boleslav v sekci územní
plány vydané: https://www.mb-net.cz/piskova-lhota/d-25124/p1=723
Výsadbu stromů a revitalizaci prostoru před OÚ 

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

2)

Dne 7.4.2020 došlo k ukončení fotbalových soutěží v ČR.
Výkonný výbor FAČR dne 7.4.2020 rozhodl o ukončení
amatérských fotbalových soutěží v ČR. V návaznosti na
toto rozhodnutí ukončuje STK OFS Mladá Boleslav
soutěžní ročník 2019/2020 k 8.4.2020 ve všech
soutěžích pořádaných OFS Mladá Boleslav.
Hlavní body spojené s předčasným ukončením sezóny:
• tabulky soutěží jsou ukončeny k 8.4.2020
• nikdo nepostupuje ani nesestupuje.
Zahájení nové lovecké sezóny
Od 1.4.2020 mají občané opět možnost lovu ryb na rybníku v obci. Povolení je k dispozici na OÚ.
Podmínky lovu zůstávají stejné jako v loňském roce. Navíc je nutné zodpovědně dodržovat aktuální
platná opatření dle nařízení vlády ČR kvůli šíření Covid-19.
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