ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci dubnu 2011 se konalo 6. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním období
2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 9 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy usnášeníschopné, a 16
občanů.

Dubnové zasedání zastupitelstva obce projednalo především:
- zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění úkolů přijatých předchozími
zasedáními zastupitelstva,
- schválení převzetí nepotřebného majetku ŘSD do vlastnictví obce, jedná se o část
pozemku č. 1096/1,
- schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
- schválení rozpočtového opatření č.1/2011
- určení zastupitelů p. Miroslava Hrubého a pí. Hany Rickerové ověřovateli zápisu a
usnesení ze 6. OZ vol. obd. 2010-14,
- určení pana Jaroslava Pauzu, jako zapisovatele zápisu a usnesení ze 6. zasedání OZ vol.
obd. 2010-14,
- projednání problematiky umístění dětí do MŠ,
- informace o průběhu výstavby kanalizace a vodovodu,
- rezignaci paní K. Vlčkové na funkci přísedícího u Okresního soudu v Teplicích,
- starosta seznámil zastupitelstvo s posunutím termínu vydání knihy „Bořislav v čase“,
- starosta přednesl informace týkající se Dětského dne a soutěže v pozvedu,

PODĚKOVÁNÍ
Paní Novotná Miloslava děkuje Obecnímu úřadu za přání k životnímu jubileu.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci květnu 2011 se svého významného životního výročí dožívají na
spoluobčanky a spoluobčané
Odvárková Vlasta, Rössler Benno, Novák Miloslav, Bubeníková Lenka.

Všem jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha
let jen zdraví, spokojenost a štěstí.

OZNÁMENÍ
Ve dnech 16-31.5.2011, z důvodu výstavby vodovodního a kanalizačního řadu
v Bílce, bude omezen provoz na příjezdové komunikaci do obce v době od 8,00h do 16,30h.
V tomto čase nebude možný výjezd a vjezd do obce. Děkujeme za pochopení.
___________________________________________________________________________

INZERCE

________________________________________________________________
OČKOVÁNÍ KRÁLÍKŮ
V sobotu 14. května 2011 v dopoledních hodinách přijede MVDr. Pokorný očkovat
králíky proti myxomatóze a králičímu moru. Cena jedné dávky je 17,- Kč.
Zájemci se nahlásí na telefonním čísle 417 560 770 – ordinace MVDr. Pokorného

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
A SOKOLSKÉ SLAVNOSTI V BOŘISLAVI
Obec Bořislav ve spolupráci s TJ Sokol Bořislav pořádá v sobotu 11.6.2011 v areálu
fotbalového hřiště sportovní hry nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Dětský den:
Od 14 hodin bude na fotbalovém hřišti pro děti připraven skákací hrad, trampolína,
shoď ho, kreativní program, malování na obličej a různé soutěže. Pro soutěžící děti je
připraveno občerstvení. Dále bude možno svézt se na koních a prohlédnout si hasičskou
techniku.

Soutěž v mrtvém tahu – Bořislavský GIGANT:
Na asfaltové ploše pod fotbalovým hřištěm proběhne od 14 hod otevřená soutěž
v mrtvém tahu.

Doprovodné akce v průběhu dětského dne:
Vystoupení taneční skupiny, ukázka bojového umění, žonglování s ohněm a
vystoupení hudebních skupin.

UCTĚNÍ PAMÁTKY UMUČENÝCH
Položením věnce ke společnému hrobu obětí pochodu smrti byla dne 6. května 2011
na místním hřbitově uctěna jejich památka, za přítomnosti dětí ze ZŠ Žalany.

INFORMACE PRO STAVEBNÍKY PŘÍPOJEK VODOVODU A
KANALIZACE
Podle informací Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města
Teplice se pro stavbu přípojek do délky 50 m podle §103 odst. 1 písm.b) bod 8 stavebního
zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Postačí vydání územního souhlasu
podle §96 odst. 2 písma) stavebního zákona.
Územní souhlas vydá Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu
města Teplice, náměstí Svobody 2, PSČ 415 95 ve lhůtě maximálně 30 dnů bez platby
správního poplatku za předpokladu, že žadatel předloží všechny potřebné doklady, kterými
jsou:

1)
žádost na tiskopisu „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“,
který je možno stáhnout ze stránek Města Teplice (www.teplice.cz/magistrát města/sklad
tiskopisů) a ze stránek Obce Bořislav (www.obec-borislav.cz) (oznameni-o-zameru-v-uzemik-vydani-uzemniho-souhlasu-1-.doc)
2) žádost o vydání územního souhlasu – vodovod, kanalizace – jedná se o průvodní dopis
s popisem technického provedení - ze stránek Obce Bořislav (www.obec-borislav.cz),
(žádost-o-uzemni-souhlas---vzor-vodovod.doc) ,
(žádost-o-uzemni-souhlas---vzorkanalizace.doc)
3)

situační výkres – ( kopie katastrální mapy) zakreslit a okótovat
- umístění vodoměrné šachty a trasu vodovodní přípojky
- trasu kanalizační přípojky a v případě tlakové kanalizace také umístění čerpací šachty
- pokud nebude možné do katastrální mapy alespoň trochu zřetelně, nakreslit od ruky
zvětšeninu a do té provést nákres

4)
souhlas vlastníka budovaného hlavního vodovodního (kanalizačního) řádu
s napojením (souhlas-vlastnika-vodovod.doc, souhlas-vlastnika-kanalizace.doc ) a souhlas
s uložením a napojením na kanalizační (vodovodní) řad ( vstup,ulozeni,-napojeni.doc).
Tiskopis můžete stáhnout z www stránek Obce Bořislav (www.obec-borislav.cz), vyplnit jej a
na Obecním úřadě v Bořislavi si vyžádat razítko a podpis.
5)
Pokud se Váš pozemek nachází v ochranném pásmu lesa (do 50m od lesa) vydá Obecní
úřad Bořislav na požádání souhlasné stanovisko s umístěním stavby.
Vydání územního souhlasu pro uložení přípojky (vodovodu, kanalizace) žádejte pouze
pro Váš pozemek. Územní souhlas pro tu část přípojky, která bude vedena pod veřejným
pozemkem až ke hlavnímu řádu je již součástí územního souhlasu, vydaného pro Obec
Bořislav.
Se zhotoviteli vodovodu a kanalizace je dohodnuto, že jejich zástupci budou
v souvislosti s realizací konkrétních částí těchto staveb jednat s každým majitelem příslušné
nemovitosti o místu napojení a technických parametrech.
Pokud přípojka (vodovod, kanalizace), pro kterou budete žádat o územní souhlas,
povede také po pozemku jiného vlastníka, přiložte jeho písemný souhlas s umístěním
přípojky.

Předpokládané termíny realizace přípojek:
Připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizační a vodovodní řad lze realizovat až
po kolaudaci hlavních kanalizačních a vodovodních řadů. Kolaudace je plánována na
srpen/září 2011. Připojení bude realizováno navrtávkou a musí mu předcházet podpis
Smlouvy o napojení. Tuto smlouvu uzavírá stavebník a Obec Bořislav.

BOŘISLAV, BÍLKA - NABÍDKY NA ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK
VODOVODU A KANALIZACE
Pro napojení na kanalizační a vodovodní řad navrtávkou doporučujeme
kontaktovat firmu, která kanalizaci před danou nemovitostí prováděla. Pro realizaci
další části přípojky uvádíme kontakty na další firmy.

Firma : TELKONT s.r.o. - realizace v Bořislavi
Firma : EKOSTAVBY LOUNY s.r.o. – realizace v Bílce

firma Stavby Jelínek, s.r.o.,
Pro účely výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek v obci Bořislav a Bílka
nabízíme obci a všem občanům naši volnou kapacitu. Cenu jednotlivých přípojek budeme
konzultovat s každým majitelem nemovitosti individuelně.
Obchodní jméno : Stavby Jelínek s.r.o
Adresa sídla :
Senožaty 14
391 65 Bechyně
IČO :
26083345
DIČ :
CZ26083345
Telefon :
608355145
e-mail :
stavby.jelinek@centrum.cz
www.stavbyjelinek.cz
kontakt:
Mgr. Vojtěch Tóth
Francouzská 7
415 01 Teplice
telefon : 777 980 418
e- mail : tv.group@seznam.cz

firma - Petr Filip
Jsme instalatérská firma, která realizuje stavbu domovních přípojek vodovodu a
kanalizace.
Cena za jednotlivé přípojky je včetně výkopových prací, materiálu a připojení na řad a
je určena dle místního šetření po vzájemné dohodě.
Po dohodě je možno vyřízení územního souhlasu a v případě nutnosti tlakové
kanalizace Vám navrhneme technické řešení Vaší přípojky.
Petr Filip
Bořislav 132
415 01 Teplice
Tel: 731 524 675

firma : Čulík Miroslav
Přípravné práce pro stavby
Oldřichov 132, 417 24
Telefon : 723 384 267
Nabízíme přípojky kanalizací a vody na hlavní řád včetně materiálů, zemních prací a
konečné terénní úpravy.
Kanalizace - výkop-0,6 m až 2 m, včetně materiálu a zahrnutí od 800 Kč/m (dle terénu
domluva na místě)
Voda- cena dle výkopu, terénu a materiálu ( domluva na místě).

Firma : zemní práce Tomáš Sluka
Úpravy terénu a výkopy minibagrem
Bořislav 50, 415 01 Teplice
Telefon: 606 504 944
-výkopy přípojek inženýrských sítí a ČOV
pojezd bagru nepoškozuje dlažbu a je šetrný k travnímu porostu
ceny dle dohody

Firma: Miroslav Hlavatý
topení – voda – plyn
Telefon: 603 735 687
Bořislav 110, 415 01 Teplice
Zajišťujeme domovní kanalizační a vodovodní přípojky včetně dodávek materiálu a
zemních prací.
Cena po vzájemné dohodě.

Firma: Štefan Naštický
Zemní práce a autodoprava
Telefon: 602 410 533
Lelov 25, 41501 Teplice
Provádíme veškeré zemní práce pro inženýrské sítě včetně domovních přípojek
kanalizace a vodovodu.
Cena po vzájemné dohodě.

Firma : Vilém Kinzl
voda – kanalizace – topení , montáže včetně dodání materiálu
Telefon: 728662764
Žalany 104, 415 01 Teplice
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