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Poděkování
Obec Cítov a SDH Daminěves děkují panu Radkovi Švábovi za výrobu
a rozmístění ptačích budek v intravilánu obce Daminěves.
Drobní zpěvní ptáci jsou ohroženi mimo jiné i nedostatkem hnízdišť, ubývá jich
a jsou velmi důležitou součástí životního prostředí nás všech.
Veliké díky Radku!

ZPRAVODAJ
obce Cítov 3/2021

INZERCE 
Online supermarket Košík.cz jezdí nově už i k nám do Cítova! Objednejte
potraviny a drogerii online a nechte si nákup doručit pohodlně až ke dveřím.
Na www.kosik.cz najdete vše jako v běžném supermarketu, ale i něco navíc –
farmářské a BIO speciality, veganské a eko produkty a mnoho dalšího. První
objednávku máte s dopravou zdarma a platba je možná hotově, kartou
i stravenkami. Vyzkoušejte online nákupy na www.kosik.cz.
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy je život v naší zemi tak zásadním způsobem omezen a kdy výhled
na zásadní zlepšení podmínek společného veřejného života je v nedohlednu, bych
vás rád na tomto místě seznámil s investicemi do obecního majetku, které jsou
pro letošní rok plánovány. Některé jsou přitom už ve fázi realizaci, u jiných pak
teprve započne projektová příprava.
Od počátku roku je v realizaci rekonstrukce objektu, který bude plnohodnotně
sloužit jako hasičská zbrojnice, a který se nachází v areálu čp. 39. Tato stavba
bude dokončena ke konci května. O akci jsme informovali už ve Zpravodaji loni.
Na tomtéž místě pak bylo 1. 2. 2021 předáno staveniště pro výstavbu přístřešku
pro kontejnery, tento prostor pak po dokončení (v polovině dubna) bude sloužit
jako sběrný dvůr obce. Zde bude možné odkládat veškerý materiál, jako tomu
bylo v prostorách u velkoobjemového kontejneru (v rohu areálu Zemědělské
Cítov), odtud se právě veškeré nádoby přesunou do sběrného dvora. Navíc zde
bude možné samostatně odkládat „velkoobjemový“ plast a papír (např. kartonové
krabice) a bude zde možné odkládat i stavební suť v omezeném množství.
Pravidla provozu sběrného dvora budou zveřejněny v dubnovém nebo květnovém
zpravodaji.
Další probíhající akcí je úpravna vody v Daminěvsi. Aktuálně probíhá výběrové
řízení na dodavatele (kompletní dokumentace je umístěna na profilu zadavatele
obce na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236764). Rádi bychom dále
pokračovali v dobudovávání chodníkové infrastruktury. V plánu máme propojení
prostor od pomníku padlých k autobusové zastávce při levé straně silnice směrem
na Mělník a dále od semaforu pro chodce směrem k restauraci DUO při levé
straně silnice ve směru na Roudnici n. L. Zde aktuálně probíhá geodetická
příprava. Samostatnou a o něco větší akcí bude výstavba autobusových zastávek
na Mělnické ulici v místě mezi čp. 315 a 268. Součástí stavby bude chodník
při levé straně silnice směrem na Mělník, mezi druhou a třetí propojkou, tedy
od čp. 308 a 257.
Co se komunikací týče, rádi bychom realizovali zpevnění lokalit u sv. Jana,
uličku k čp. 99 a uličku k čp. 310. Když už jsme u těch komunikací, tak aktuálně
byl zveřejněn nový záměr na posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. proces
EIA) na stavby týkající se našeho obchvatu. Bližší informace naleznete
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na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2362?lang=csstránkách. Zde jsou
ve variantě 2 zapracovány požadavky obce Cítov a věříme, že právě tato varianta
bude výsledně schválena a realizována.
Není toho jistě málo a uvidíme, co vše nám nad to dovolí naplňování obecního
rozpočtu v této nesnadné a nejisté době. Pevně ale věřím v to, že až budu psát
tyto řádky za rok, budu moci lákat na mnohé kulturní, sportovní či společenské
akce, které díky současnému pandemickému období není možné už druhým
rokem pořádat . Pevné zdraví všem. Ing. David Rameš, starosta.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
od půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90
dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
V rozhodný okamžik, tedy od půlnoci z 26. 3. na 27. 3. 2021, má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci a to nejpozději do 9. 4. 2021.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané
pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Podrobné
informace
naleznete
také
na
stránkách
obce:
https://www.citov.cz/volny-cas/aktuality/scitani-lidu-domu-a-bytu-2021754cs.html

-3–

Omezení provozu na obecním úřadě
Obecní úřad Cítov v souvislosti se situací kolem pandemie koronaviru má
v současné době omezen provoz a to následovně:
PONDĚLÍ
7:00 - 12:00 12:30 – 17:00 HODIN
ÚTERÝ
JEN NA OBJEDNÁNÍ
STŘEDA
7:00 - 12:00 12:30 – 17:00 HODIN
ČTVRTEK ZAVŘENO NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
PÁTEK
JEN NA OBJEDNÁNÍ
Osobní návštěva úřadu je možná pouze za předpokladu, že jste zcela zdraví
a nemáte příznaky nachlazení nebo začínající virózy. Pro komunikaci s Obecním
úřadem v Cítově využijte přednostně telefonické a emailové spojení, tel.:
315 692 134, email: info@citov.cz. Při osobní návštěvě úřadu mějte zakrytá ústa
a nos respirátorem FFP2 nebo nanorouškou, dodržujte základní hygienické
návyky, komunikace bude probíhat pouze u přepážky.
Omezení provozu na obecním úřadě je platné až do odvolání.

Registrace seniorů na očkování proti COVID-19
Ordinace MUDr. Valsové přijímá registrace zájemců z řad svých pacientů
na očkování proti onemocnění COVID-19. Registrovat se mohou prozatím
senioři ve věku nad 70 let. Jakmile to bude možné a to s ohledem na kapacitu
ordinace a dodávky očkovacích vakcín, budou se registrovat i pacienti chronicky
nemocní a další rizikové skupiny obyvatelstva.
Registrace je možná pouze telefonicky na čísle 723 861 175.

Samoodečty vodoměrů
Z důvodů zhoršující se pandemické situace společnost Středočeské vodárny a.s.
provede v obci Cítov samoodečty vodoměrů pro vyúčtování spotřeby vody
za uplynulé zúčtovací období. Lidé mohou v období od 4. 3. 2021 do 20. 3. 2021
zaslat stav vodoměru formou SMS na telefon 725 806 893 (pan Daniel Nývlt),
dále mailem na nyvltdaniel@seznam.cz nebo do aplikace WhatsApp.

Shromažďovací místa na odpady
Shromažďovací místo na biologicky rozložitelný odpad bude opět v plném
provozu pro občany obce Cítov a Daminěves od čtvrtka 1. dubna 2021.
Otevírací doba:
Úterý a čtvrtek
15:00 – 17:30 hodin
Sobota
10:00 – 14:00 hodin
Uložení biologického odpadu rostlinného původu na shromažďovací místo je
pro občany s trvalým pobytem na území katastru obce Cítov a Daminěves
zdarma.
Kontejner na velkoobjemový odpad, do doby zprovoznění sběrného dvora,
umístěný zatím na stávajícím místě v zemědělském areálu, bude od 1. dubna
2021 otevřen. Otevírací doba: čtvrtek 15:00 – 17:00, sobota 9:00 – 11:00 hodin.

