
Vážení spoluobčané, 

Zasílám zasněžený INFOSERVIS Obce Dubno, který přináší aktuální informace z obce. 

 

 Zasedání zastupitelstva 

V pondělí 22. února se uskuteční další zasedání zastupitelů. Program 58. jednání najdete na 

www.obecdubno.cz a na úřední desce. Jedním z bodů bude slib nového zastupitele Tomáše 

Čermáka, který nahradí rezignujícího Jiřího Špindlera. 

 Velké investiční akce se rozjely 

Sanace toxické skládky v poli na kopci ve směru na Dubenec byla odstartována 1. února. 

Tímto dnem bylo dodavateli společnosti Dekonta předáno staveniště. 

V pondělí 15. února bude zahájena rekonstrukce a nástavba budovy bývalého obchodu. 

Dořešili jsme poslední detaily přízemí, ukončili nájmy prostor a nyní tedy může stavba začít. 

 Poplatky za popelnice a psy jsou splatné do konce března 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu (popelnice) a poplatek za psy jsou splatné do 

31.3.2021. Jak jsem informoval minule, jejich výše zůstává stejná. Bližší informace najdete 

také na webových stránkách. Předem děkujeme za dodržení termínu splatnosti. Děkujeme 

také těm, kteří již mají zaplaceno. 

 Počet občanů 

V roce 2020 se obec rozrostla o 17 občanů. Konkrétní změny – jedno úmrtí, dvě narození, 

jedenáct odstěhování a dvacetsedm nově přihlášených. Obec má 330 obyvatel. 

  Změna umístění kontejnerů na tříděný odpad pod hospodou 

 Z důvodu rekonstrukce budovy čp. 51 již byly přemístěny kontejnery na tříděný odpad pod 

restauraci na obecní pozemek u lavičky před domek čp 39. 

 Infoservisy jsou umístěny na webu 

Nově byly poslední Infoservisy umístěny na webové stránky obce. Odkaz najdete v horní liště 

vedle zastupitelstva. Po rozkliku sjedete na spodní část pod registrační formulář a tam 

naleznete posledních 5 vydání. Pokud budeme mít dostatek obsahu, tak v letošním roce 

uvažujeme o vydání i tištěné verze zpravodaje. 

 Zimní údržba 

Letošní zima je opět taková jako dříve a po několika letech napadlo více sněhu. Nemáme 

žádného stálého pracovníka ani techniku a tak jsme závislí na externí spolupráci. K mé 

spokojenosti se podařila náhrada za Miloše Hlávku, kterému i touto cestou přeji brzké 

uzdravení, v údržbě chodníků. Bohužel musím konstatovat, že nejsem zcela spokojen 

s údržbou místních komunikací. Zejména včasného odstranění sněhu. Aktuální možnosti nám 

lepší servis nenabízí. Naopak velmi dobře funguje spolupráce s Jaroslavem Falcem na posypu 

a dočištění menších ploch a parkovišť. Pracuji již na podobě lepšího zajištění na příští zimu, 

abychom byli soběstačnější. Omlouvám se tímto za nedostatky a děkuji za pochopení. 

http://www.obecdubno.cz/


 Podněty, připomínky a nápady 

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás opět po nějaké době požádat o zaslání případných 

dotazů, nápadů či připomínek na chod Obecního úřadu a činnost vedení obce. Využijte 

poštovní schránku na budově úřadu, nebo pište na info@obecdubno.cz, popřípadě volejte na 

známá tel. čísla. 

 

 

Děkuji za pozornost a pěkné a spokojené předjarní dny v obci Dubno  

  

Václav Chmelař 

starosta obce Dubno 

mailto:info@obecdubno.cz

