
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní vydání 

Vážení a milí spoluobčané, hlásíme se se zvláštním vydáním Šafovského zpravodaje, ve kterém se 

dozvíte podrobnější informace o těchto tématech: 

- plánovaná výstavba kanalizace v naší obci, 

- projektu „Zelená obec“, 

- mobilní rozhlas, 

- sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 

- akce do konce roku 2021. 

 

KANALIZACE 

 

Předpokládaný termín zahájení prací je v první polovině listopadu. 

Projekty domovních přípojek jsou schváleny a budou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě 

v týdnu od 18. 10. 2021.  

Při vyzvednutí projektu je potřeba uhradit částku 5 808 Kč. Tuto částku můžete uhradit v hotovosti 

nebo převodem na účet obce (152325605/0300) a donést na obecní úřad výpis z banky s potvrzením 

o provedené platbě.  

Po podepsání „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zpracování projektové 

dokumentace na realizovanou kanalizační přípojku“ vám bude vydán projekt Vaší kanalizační 

přípojky. 



Na základě výše zmíněného dodatku vám obec Šafov poskytne příspěvek ve výši 3 000 Kč v případě, 

že se ke kanalizaci připojíte do jednoho roku od jejího uvedení do provozu. 

Pokyn k připojení ke kanalizaci vám včas sdělíme. V žádném případě SE NESMÍTE PŘIPOJIT DŘÍVE, 

NEŽ BUDE KANALIZACE UVEDENA DO PROVOZU!!! Vznikly by vám tím nemalé náklady na odčerpání 

fekálií. 

Umístění poklopů kanalizačních vpustí bude provedeno dle projektu, který si vyzvednete na obecním 

úřadě. Poklopy u jednotlivých domů budou vyrobeny z litiny. 

Pro zhotovení kanalizačních přípojek se nabídly tyto firmy: 

Stavební firma Bauer René 

- tel: 606436258 

DS DUMA dopravní stavby David Zavadil 

- tel: 733780840, www.dsduma.cz, e-mail: david.zavadil@dsduma.cz 

Stavební firma Kounek  

- kontakt: Marek Novák, tel: 739629079 

 

Dovoz stavebního materiálu (písek, štěrk) nabízí firma: 

Autodoprava Zach Petr, Lesná, tel: 606451926, 515291554 

 

Je zcela na vás, zda využijete služeb některé z těchto firem, nebo si realizaci kanalizační přípojky 

zajistíte jinak. 

Veškeré důležité informace, včetně informacích o průběhu výstavby jednotlivých větví kanalizace, 

budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách obce. Prosím, pravidelně je sledujte. 

Jakmile bude kanalizace v provozu a vy budete připojeni, splachujte pouze toaletní papír k tomu 

určený. V žádném případě nesplachujte vlhčené ubrousky, vložky, tampony, dětské pleny, zbytky jídla 

apod. Do výlevek dřezů nevylévejte olej. (Za tímto účelem je v obci umístěn kontejner od firmy 

FRITEX). 

V době stavebních prací bude zastávka autobusu v obci zachována, doprava bude podle potřeby 

odkláněna na boční komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsduma.cz/


Projekt Zelená obec 

Řeší sběr a svoz odpadních elektrozařízení, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo od občanů. Cílem 

projektu je ochrana životního prostředí pomocí zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace 

odpadů elektrických a elektronických zařízení. 

Box na elektroodpad musí být chráněn před deštěm a slunečním zářením, proto bude umístěn na 

obecním úřadě za hlavním vchodem a bude pro vás přístupný v době úředních hodin obecního úřadu. 

Do boxu patří: 

- drobné domácí spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, klávesnice, myši a ostatní 

elektroodpad, který se do sběrného boxu vejde), 

- baterie, CD, DVD, kompaktní zářivky a tonery. 

Do boxu nepatří: 

- diskety, VHS, žárovky. 

Jednou za měsíc bude nabídnut svoz volně ložené elektroniky, kterou bude možno po domluvě 

dovézt do obecní stodoly. Patří sem:  

- malé a velké spotřebiče (např.: počítače, monitory, lednice, TV, tiskárny). 

SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ. 

Nový sběrný box na elektroodpad Vám bude k dispozici od první poloviny listopadu. O přesném 

termínu budete informováni na webových stránkách obce. 

V průběhu podzimu proběhne opět svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. O přesném 

termínu vás budeme včas informovat. 

 

V průběhu října a listopadu se uskuteční přechod stávajícího informačního systému pro občany ke 

společnosti „Mobilní rozhlas“.  Tento systém je uživatelky přívětivý, přehlednější a nabízí propojení 

s internetovými stránkami obce. 

 

Budeme se těšit na společné setkání na následujících akcích: 

30. 10.  Halloween pro děti v kulturním domě Šafov 

20. 11. Kateřinská zábava v kulturním domě Šafov 

28. 11. Rozsvěcení vánočního stromku před mateřskou školou 

05. 12. Mikulášská nadílka 

 

Doufejme, že nám epidemická situace dovolí se na těchto akcích společně setkat a užít si je. 

 

Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali těmto důležitým informacím a přejeme všem pevné 

zdraví! 


