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Prázdninový provoz na OÚ
Obecní úřad Přišimasy bude mít během července a srpna prázdninový provoz. Úřední
hodiny v letním období budou pouze ve středu od 17:00 do 19:00 hodin.
Výlet do Čimelic - 21. 8. 2015 se uskuteční celodenní výlet na květinovou výstavu
v Čimelicích, další cíle výletu budou ještě upřesněny - předpoklad Dobříš nebo Příbram.
Odjezd v 7:00 hodin, cena pro dospělé 100,- Kč, děti cestují zadarmo. Hlaste se na telefonu
777 216 607 nebo e-mail: Jitka.Frank@seznam.cz
Regulace parkování v centru Úval odstartuje v srpnu! – převzato ze Života Úval
V Životě Úval v září 2014 jsme informovali, že v brzké době odstartuje regulace parkování
na Náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova. Tehdy jsme optimisticky předpokládali, že
se tak stane již v listopadu 2014, nicméně člověk míní a odbor dopravy Policie v Brandýse
nad Labem a rekonstrukce drážního koridoru mění …
Veškeré úřední procedury však proběhly a nyní jsme v Úvalech připraveni celý proces spustit.

ČERVENEC 2015
ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ
Ohlédnutí za situací s vodou v obci Přišimasy
Každý rok, zhruba ve stejnou dobu na počátku léta, dochází ke skokovému nárůstu čerpání
vody z vodojemu. Tento nárůst je dán zejména hromadným napouštěním bazénů. Každý
rok se opakuje situace, kdy obecní úřad pomocí rozhlasu informuje občany o nutnosti
šetření s vodou a dočasném zákazu zalévání zahrad a napouštění bazénů.
V letošním roce ale došlo k dramatické změně. V sobotu 6. 6. ve 22. hodin bylo ve vodojemu pouhých 7% vody. Aktuální spotřeba Přišimas byla 3 l/s a Hradešína 10 l/s. Přítok vody
byl pouhých 2,3 l/s. Přitom tento přítok vody bohatě stačí k běžnému používání vody i v letních dnech s delším obdobím bez srážek. Tato změna nastala během 1,5 hodiny, kdy ještě
v 20:30 nebyla situace tak kritická. Žádná porucha na vodovodním řadu nebyla objevena.
S ohledem na aktuální odběr vody hrozilo vyčerpání vody z vodojemu a zavzdušnění
vodovodního systému. Zavzdušením řadu by mohlo dojít k rozsáhlému poškození rozvodů.
Proto, po dohodě obou starostů obcí, došlo v neděli k vypnutí přívodu vody a přistavení cisterny s vodou. V neděli ve večerních hodinách, kdy již byla dostatečná zásoba vody ve
vodojemu, došlo k obnovení provozu vodovodního řadu.
Myšlenka, že v 21. století dochází k pravidelnému letnímu uzavírání vody v naší obci, je
nepředstavitelná. Proto je potřeba najít efektivní řešení, jak rozumně hospodařit s vodou,
a tím zabránit nucenému uzavírání vodovodního řadu. Mezi možná řešení patří např.
napuštění bazénu pomocí objednané cisterny s vodou. Další variantou je společná dohoda
o postupném napouštění bazénů a vytvoření harmonogramu.
Možností řešení, jak napustit bazén bez nutnosti uzavřít vodovodní řád je více. Proto již
nyní řešíme tuto situaci na obecním zastupitelstvu, abychom byli připraveni na příští rok.
Je ale potřeba vzájemné dohody a ohleduplnosti vůči ostatním občanům. Pokud se
nebudeme držet dohody, tak každoročně oslavíme příchod léta s vypnutou vodou a zrakem
upřeným na suchou vodovodní baterii.

Regulace parkování v centru tedy bude spuštěna od 1. srpna 2015!
Co se změní?
• V ulici Husova a na Náměstí Arnošta z Pardubic budete moci v době od 7:00 do 17:00
zaparkovat maximálně na 2 hodiny, pak musíte odjet, jinak se dopustíte pokutovatelného
přestupku. Dobu zaparkování označíte na parkovacích hodinách (kotouček), které umístíte
za čelní sklo vozidla. Výjimku budou mít držitelé parkovacích karet – rezidenti v dané oblasti.
• V ulici Husova bude šikmé stání směrem od závor dolů nahrazeno stáním podélným. Tuto
změnu si vyžádal odbor dopravy Policie ČR z Brandýsa nad Labem.
• U přechodů pro chodce v ul. Husova a na Náměstí Arnošta z Pardubic (opět na základě
požadavku Policie ČR) přibudou betonové monobloky za účelem ochrany chodců.
Kdo si může požádat o parkovací kartu a kdo je rezident?
O parkovací kartu si může na městském úřadě požádat každý občan nebo firma, kteří
v dané lokalitě buď bydlí (trvalý pobyt, nájemní smlouva), mají sídlo nebo provozovnu.
Jaká bude cena parkovací karty?
První vozidlo bude zpoplatněno částkou 500 Kč ročně, druhé částkou 3 000 Kč ročně
(5 000 Kč ročně u firemních karet) a třetí a další vozidla částkou 15 000 Kč ročně. Osoby
zdravotně postižené a starší 65 let budou mít slevu 50% z ceny.
Kde parkovací hodiny získáte?
Parkovací hodiny budou distribuovány spolu s červencovým Životem Úval, dále je bude
možné vyzvednout na městském úřadě, předpokládáme též, že je budou mít k dispozici
obchodníci v centru. Parkovací hodiny lze jinak zakoupit v papírnictvích, na internetu atd.
V tuto chvíli předpokládáme, že takto nastavená regulace parkování bude běžet do konce
roku, kdy předpokládáme první vyhodnocení a případné modifikace systému podle toho,
jak si je vyžádá praxe.
Petr Borecký, starosta města Úvaly
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