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Směsi cihel, betonu, tašek, omítek a keramických výrobků – původcem
odpadu překládat do kontejneru v areálu kompostárny.
Cena služby
- ruční kára, kolečko 20 Kč,
- vozík za auto 60 Kč,
- kára za traktor 140 Kč.
Nad uvedenou tonáž (tedy standardně dopravní prostředky 3,5 t a vyšší) nebude
obec přijímat a původce odpadu si musí tuto službu zajistit sám.
Pórobeton - původcem odpadu překládat do kontejneru umístěného v areálu
kompostárny.
Cena služby
- ruční kára, kolečko 20 Kč,
- vozík za auto 80 Kč,
- kára za traktor 190 Kč.
Odpad dřevěný a na bázi dřeva (stavební prvky, deskové materiály atd.) –
volně deponovat v areálu kompostárny.
Cena služby – ZDARMA.
Výše uvedený systém pro nakládání s některými druhy odpadů platí POUZE
pro občany obce a pro odpady území obce vyprodukované (např. v rekreačních
objektech).
Další úpravy odpadové koncepce proběhnou po zprovoznění sběrného dvora (cca
za měsíc) a my o ní budeme informovat cestou Zpravodaje.

INZERCE 
Prodám obytný přívěs (karavan) za osobní automobil. Nutná rekonstrukce
středního rozsahu. Má SPZ, zákonné pojištění uhrazeno, technická kontrola
neplatná. Cena 10 000,-Kč. Suchý Libor, tel.: 736 721 320.


Nabízíme čištění a tepování extraktorem mokrou cestou:
- vozidla
- sedací soupravy
- koberce
- veškeré čalouněné věci (dle dohody)
Tel.: 607 097 670 (možno volat kdykoliv), email: honza.bartik@seznam.cz,
adresa: Cítov 432, okr. Mělník, 27704
Ceny na vyžádání na telefonu, u vozidel je možnost výběru ze čtyřech programů
včetně doplňkových služeb.
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ZPRAVODAJ
obce Cítov 4/2021

Vážení občané,
nejednou jsme informovali občany obce o nevhodných předmětech a látkách,
které se často objevily v kanalizační síti a čistírně odpadních vod.
V průběhu víkendu (20. – 21. 3. 2021) se pravděpodobně čerpací stanicí č. 6 u čp.
464 a dále kanalizačním řadem dostala do čistírny odpadních vod ve velkém
množství neznámá látka, která způsobila velkou nestabilitu v procesu biologicky
mechanického čištění.
Pokud by se měla podobná situace opakovat, je provozovatel kanalizačního řadu
a čistírny odpadních vod (Obec Cítov) připraven zajistit kontrolu kanalizačních
přípojek odbornou firmou prostřednictvím kamerového systému a odhalit tak
viníka, který očividně nepostupoval v souladu s podepsanou smlouvou
o odvádění odpadních vod (čl. IV. odst. 12 a 13 a čl. VII. smlouvy) a provozním
řádem kanalizace a čistírny odpadních vod.

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
V rámci stavební akce „Výstavba obchvatu Roudnice nad Labem“ dochází
k částečné uzavírce příjezdové komunikace do Roudnice nad Labem a k této
uzavírce patří i objízdná trasa pro nákladní dopravu. Termín výstavby byl
stanoven od 6. 4. do 31. 8. 2021 a z tohoto důvodu bylo v naší obci po tuto dobu
osazeno přechodné dopravní značení pro úpravu provozu na pozemních
komunikacích.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V důsledku prvotních
technických problémů při online sčítání a také s ohledem na protipandemická
opatření bylo 30. 3. 2021 vydáno oznámení o prodloužení možnosti sečíst
se online až do 11. 5. 2021. Pokud se někdo nesečte online, bude od 17. 4.
do 11. 5. 2021vyplňovat listinný formulář. Sčítací formulář začnou sčítací
komisaři doručovat od 17. 4. 2021.
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Realizace akce „Cítov – chodník podél III/246
Dne 18. 2. 2021 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Cítov –
chodník podél III/24636“. Tato stavba byla realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje – dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova,
tematické zadání OBNOVA VENKOVA, oblast podpory DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA ve výši 1 213 000 Kč.
Celkové náklady této stavby 1 653 912,48 Kč, z toho stavební práce ve výši
1 517 360,89 Kč, zbývající část ve výši 136 551,91 Kč (zaměření polohopis,
výškopis, projekt DUR+DSP, organizace VŘ, archeologický ústav, přeložka
veřejného osvětlení, autorizovaný dozor stavby, inženýrské činnosti
při kolaudaci).
Obec Cítov, jako příjemce dotace podle Programu 2017-2020 je povinna zajistit
uspořádání veřejného ukončení realizace akce CÍTOV – CHODNÍK PODÉL
III/24636 v místě jeho realizace s cílem informovat veřejnost o realizaci akce
a přínosech akce.
Vzhledem k velmi nepříznivému vývoji epidemické situace v souvislosti
s onemocněním covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem, zpřísnění pravidel
pro volný pohyb nebylo možné toto veřejné ukončení uskutečnit. Pokud bude
možné v rámci vládních nařízení akci uspořádat, pak ji obec Cítov uskuteční
např. v měsíci červenci 2021. O termínu budete včas informováni.
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(Tyto dokumenty budou k vyzvednutí v MŠ od 12. - 23. 4. 2021 v době od 12:00
– 14:00 hodin nebo k vytištění na webových stránkách školy ZŠ a MŠ Cítov.)
Dále přiložte okopírovaný rodný list dítěte.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění
dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím,
že preferovány jsou body 1-3:
1. do datové schránky školy: ya4ma5d
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email),
3. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem
domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti nebo
doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.
Po ukončení zápisu Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám zašleme
na uvedený e-mail. Do 30 dnů od ukončení přijímacího budou výsledky
o přijetí/nepřijetí dítěte vyvěšeny na webových stránkách školy: www.zscitov.cz

Odpadová koncepce obce od dubna 2021

Zápis do mateřské školy
Vážení rodiče,
informujeme Vás, že zápis do mateřské školy Cítov proběhne vzhledem
k mimořádnému opatření distančně.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí,
které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší
čtyř a tří let do 31. 12. 2021 dle kritérií pro přijímání do MŠ Cítov.
Zápis se bude konat od 3. května 2021 do 10. května 2021.
Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ Cítov:
K zápisu předložte vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k
vzdělávání a řádně vyplněný a potvrzený Evidenční list dítěte.

předškolnímu

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Standardní provoz kompostárny (ÚT a ČT 15:00 – 17:30 hodin a SO 10:00 14:00 hodin).
Cena služby - ZDARMA.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, OLEJE, DROBNÉ ELEKTRO ATD.
Do doby zprovoznění sběrného dvora bude probíhat na stávajícím místě,
standardní provoz (ČT 15:00 – 17:00 hodin a SO 9:00 – 11:00 hodin).
Cena služby – ZDARMA.
STAVEBNÍ ODPAD
Ornice – lze deponovat u kompostárny.
Cena služby – ZDARMA
Výkopová zemina jinak neznečištěná, hlušina – volně deponovat
u kompostárny.
Cena služby
- ruční kára, kolečko 20 Kč,
- vozík za auto 50 Kč,
- kára za traktor 120 Kč.
Nad uvedenou tonáž (tedy standardně dopravní prostředky 3,5 t a vyšší) nebude
obec přijímat a původce odpadu si musí tuto službu zajistit sám.

