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Na čem právě pracujeme.
Zimní období není pro obecní úřad obdobím zimního spánku. Je typické především tvorbou ekonomických a statistických
výkazů pro nadřízené orgány, ale i přípravou prací na celý příští rok. Téměř ve finále je projekt na opravu dobrovodského
potoka. Intenzivně jednáme i o opravě povrchu celé Lázeňské ulice. I v tomto případě máme zatím písemný příslib na její
opravu. V jakém rozsahu zatím nevím. Oprava- však vyvolá další investice, které se musí realizovat předem a se kterými
jsme v letošním roce nepočítali, např. výměnu vodovodního potrubí v délce 580 m v této trase, kterou musíme udělat co nej rychleji. Projektová dokumentace se už také zpracovává. O tom se podrobněji zmíním v dalším článku.
Díky příznivému počasí v letošní zimě pokračovaly práce na výměně kabelového elektrického vedení se současně prováděnými opravami chodníků. Příznivého počasí využívají stavební firmy i k intenzivní práci na sportovní tribuně, která bude
dokončena v průběhu března. Ta již má celou řadu příznivců, kteří pečlivě sledují průběh výstavby a těší se, až bude hotova,
ale i kritiků. Domnívám se, že však Dobrá Voda musí budovat stavby především moderní, které vidíme třeba na Borku nebo
v Hodějovicích, protože zde budou stát desítky let. Těch levných „tribun“ ze škvárobetonových tvárnic, vyřazených le šenových trubek, zakrytých vlnitým eternitem je v Čechách dost. Pokračuje i stavba bytů, pošty a knihovny ve vozovkách. V
nejbližší době začne výstavba i v lokalitě U Pecáků. Investor přislíbil, že nám dodá k uveřejnění o této akci více materiálů v
okamžiku, kdy bude mít přesný harmonogram všech prací. Naši zaměstnanci průběžně uklízejí po celé obci následky neobvyklých vichřic, likvidují pařezy po dříve pokácených stromech, čistí kanálové vpusti od listí atd. Dokončili jsme i rekon strukci školky, konkrétně 2. pavilonu. Vyměněno je zde celé vodovodní potrubí, nahrazena veškerá sanitární keramika a
obklady a dlažby. Rovněž osvětlení objektu je nové. Budova byla samozřejmě vymalována. Kompletně zmodernizované
jsou tedy už dva ze tří učebních pavilonů školky. Příznivého počasí využíváme i k dokončení fasády na západní stěně objektu. Tím bude celý komplex zateplen. Během týdenních prázdnin byla vymalována také další část školy, která už má vyměně ny skoro ve všech učebnách i nastavitelné židle a stoly.
K častým dotazům na opravu Dobrovodského potoka uvádím: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, nám
oznámil „Ohlášení údržbových prací po povodňových škodách na Dobrovodském potoce“. Oprava začne v dubnu 2007 a
ukončena bude do konce září 2008. Zhotovitel, který vyjde z výběrového řízení znám zatím není. V úseku říčního km 6,33 6,59 (silniční most Palstav - Dobrovodská sil.) budou odtěženy nánosy ze dna koryta a břehových patek, v úseku ř. km 6,60 7,00 (podél Dobrovodské sil.) bude opraveno spárování dlažby do betonu v patě a dolní části svahu (vyčištění spár a vyspá rování cementovou maltou), v úseku ř. km 7,09 - 7,11 (Suchovrbenské nám.) bude sanována břehová nátrž na levém břehu a
bude obnoveno břehové opevnění levého svahu koryta dlažbou do betonu, v úseku ř. km 7,12 - 8,39 (Suchovrbenské nám. ul. U Křížku) budou odstraněny nánosy ze dna koryta, v úseku ř. km 8,45 -9,51 (obec Dobrá Voda) budou rovněž odstraněny
nánosy ve dně, dále pak budou opraveny úseky s poškozeným břehovým opevněním včetně sanace břehových nátrží, stávají cí poškozená dlažba na sucho bude nahrazena dlažbou do betonu s vyspárováním. Předpokládá se, že opravy začnou od
Dobré Vody.j.š.

Ceny vodného a stočného
Zvyšování cen vody zdůvodňují vodárenské společností jako provozovatelé vodovodních a kanalizačních sítí růstem
cen energií, zdražením surové vody a nezbytnými investicemi do modernizace těchto sítí. I my musíme s určitým ná růstem ceny vodného a stočného do budoucna počítat. Naštěstí jen ojedinělé argumenty typu „teď je po volbách, tak
zdražujete“ však rozhodně odmítám.
Mezi jednotlivými regiony i v rámci krajů však existují velké cenové rozdíly, jsou až 20 korun za m 3. Například v
Pardubicích zaplatí lidé v roce 2007 za vodné a stočné 53,17 Kč. Vodu budou zdražovat i další vodárenské společnosti
Pardubického kraje. V Chrudimi přijde od ledna kubík na 52,85. Naopak v České Třebové se bude oproti současným
34,23 Kč za kubík platit jen asi o dvě koruny více, v Trutnově se zvýší ceny vodného a stočného v průměru o sedm
procent na 40,04 Kč za kubík. Přes zvýšení ceny bude voda od trutnovských vodáren nejlevnější v okresních městech
kraje. Náchod má cenu pro příští rok při zdražení o 5,6 procenta 43,68 koruny za kubík, vodárny v Hradci Králové
ohlásily zdražení na 49,90 koruny. Ve Zlínském kraji si příští rok lidé za vodu připlatí 5 až 13 procent. Na Zlínsku, s
výjimkou Otrokovic, tak zaplatí domácnosti za kubík v příštím roce 50,33 Kč. Podle odhadu Zlínské vodárenské tak
čtyřčlenná rodina zaplatí měsíčně o 70 korun více. Obyvatelé Otrokovic budou za vodné a stočné platit celkem 60,33
Kč. V Olomouci stoupne cena vody o 2,60 Kč za kubík. Nově to bude 52,53 koruny. Domácnosti v Ústeckém a části
Libereckého kraje zaplatí od ledna 52,50 Kč za m 3. V Libereckém kraji se cena vody zvýší asi o pět procent na 55,13
Kč za m3, v Ostravě lidé zaplatí od Nového roku za kubík 45,50 Kč. V Plzni od ledna zdraží vodné a stočné o 2,84 procenta na 40,96 koruny za metr krychlový. Výrazně zdraží voda v Praze. Lidé v hlavním městě zaplatí od ledna o 12
procent více, tedy 49,67 Kč za kubík. Existují ale i výjimky, kde voda občanům nezdraží. Například v Brně by měla
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cena vodného a stočného zůstat pod hranicí padesáti korun za kubík.
Připomínám, že na Dobré Vodě platíme dosud 36 Kč za kubík včetně DPH. Naše obec prostě vzala „na svá bedra“
platby za investice velkého rozsahu, jako např. výměnu vodovodního potrubí v letech 2003-2004, opravu kanalizace s
výměnou vodovodního potrubí v ulici Pod Lesem a následnou výměnu povrchu, opravy dalších šachet, vpustí atd. a
nepromítala tyto platby do nájemného provozovateli a tím ani zpětně do cen vodného a stočného s výjimkou ceny
projektů. S cenou vodného nelze náhodně svévolně manipulovat. Např. novelizovaná vyhláška, kterou se provádí zá kon o vodovodech a kanalizacích ukládá vlastníkům vodovodů a kanalizací (tedy obcím) do 30. června kalendářního
roku zaslat na MZe úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za přede šlý kalendářní rok včetně zdůvodněného vykázaného rozdílu. Musíme zpracovat a realizovat i plán financování obnovy
vodovodů nebo kanalizací a to nejméně na dobu 10 let. Proto ani na Dobré Vodě nelze plánovat další rozsáhlé investice
bez toho, aby se na nich občan, byť jen částečně podílel. Prakticky se to projeví tak, že naše navýšení nájemného
provozovateli se promítne částečně v ceně vodného a stočného pro obyvatele. Vybrané nájemné se pak použije na realizaci velkých oprav a investic. Nechal jsem zpracovat několik variant zvýšení cen, se kterými budete včas seznámeni.
Jen pro vaši informaci: předpokládané náklady na naprosto nezbytnou výměnu kanalizačního a vodovodního potrubí v
ulici Pod Lesem od Lázeňské ke křižovatce s ulicí U Domova důchodců, což obnáší 115m vodovodního potrubí, 225m
kanalizačních sběračů, 10 domovních přípojek a s tím související rekonstrukce vozovky přijde na téměř 3 mil. Kč. Tato
akce by se měla realizovat příští rok. Výměna 580 m vodovodního potrubí na Lázeňské ulici, kterou se odstraní časté
poruchy na vedení, způsobující zbytečné ztráty vody a která se musí provést před položením nového povrchu, o němž
se jedná a možná bude realizovat ještě letos, přijde na 2,3 mil. Kč. Tolik na vysvětlenou k případnému zdražení vody
od 1. dubna 2007.jš.

Hasičský ples se vydařil.
Na počátku každého roku se koná spousta plesů a tak kdo dne 27.1edna 2007 navštívil Českobudějovickou Gerberu,
rázem se ocitl na našem již tradičním Hasičském bále. K tanci a poslechu hrála kapela Samsonka a mimo jiné byla pro
návštěvníky plesu připravena ukázka vystoupení historické taneční skupiny z Třeboně s předvedením jejich rene sančních a barokních tanců. Malým zpestřením byl také výstup taneční skupiny „Veselých holek z Bavorova". Myslím,
že kdo viděl jejich kankán a též spartakiádní vystoupení, jen tak nezapomene. Kdo chtěl, mohl si zakoupit též naší,
troufám si říct bohatou tombolu, ve které bylo na 413 hodnotných cen. Touto cestou by jsme chtěli ještě jednou vyjád řit naše poděkování všem sponzorům za jejich dary a též našemu Obecnímu úřadu za pomoc, bez které bychom tento
ples a na takovéhle úrovni nemohli uspořádat. Závěr našeho plesání byl okolo třetí hodiny ranní, kdy nás do našich
domovů rozvezl autobus. Doufáme, že se Vám, kteří jste se našeho plesu zúčastnili líbilo a příští rok se opět na Hasič ském bále u tance shledáme. Další naše plány do blízké budoucnosti jsou např. výpomoc obecnímu úřadu s uspořádáním každoroční Dobrovodské poutě, která se koná 7 - 9.dubna 2007. V měsíci květnu chystáme za účasti místních
spoluobčanů uctění památky a položení věnců k pomníku padlých za I. a II. světové války. Měsíc červen bude ve znamení již tradičního dětského dne a hlavní události, která na letošní rok připadá. Je to oslava 80- tého výročí založení
zdejšího hasičského sboru. To je v krátkosti výčet větších akcí, které mají v plánu zdejší Dobrovodští hasiči. Místosta rosta SDH Vítězslav Kolda.

Odběr podzemních a povrchových vod – důležité pro ty, kteří odebírají vodu z vlastních studní!
K častým dotazům na problematiku studní uvádím, co je mi zatím o tomto problému známo. Osobně doporučuji vyčkat
do konce března, až úřady budou o věci vědět více. jš.:
Pokud odebírají jednotliví občané či jednotlivé domácnosti povrchové nebo podzemní vody (i z vlastních studní), potřebují k takové činnosti povolení vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů. Pro
Dobrou Vodu je tímto vodoprávním úřadem Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí 3. poschodí radnice.
Formulář je k dispozici i u nás na obecním úřadu. K 1.1.2008 zaniknou vybraná povolení k nakládání s vodami dle zákona
č.20/2004 Sb.
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tj.
vodoprávního úřadu. Povolení k odběru není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož
provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná
voda dodávána třetí osobou jako „zboží" (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).
Některé důležité termíny:
Vodoprávní úřad je část městského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má i starosti vodní hospodář ství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď městské
nebo krajské úřady.
Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných
ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak
nadzemních vedeních (např. akvadukt).
Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách,
podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).
Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:
• drobných živnostníků - zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
• fyzické osoby v zemědělských usedlostech - dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2007

•
•
•
•
•
•

zemědělců-zavlažování, napájení zvířat
rybníkářů - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
fyzických osob - odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC, apod)
a dalších.
Ten, kdo odebírá povrchovou (i z potoka! ) nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu
(pokutě), která může činit v případě: fyzické osoby až 50 000 Kč, právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 mil. Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla
právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která
nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.
Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se
na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.
Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:
Povolení vydaná od 1.1.2002, povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001 a povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou. Pro bližší informace
vodoprávní úřady zřídily tel. linku: 800 101 197.

Časté dotazy :
1.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Mu sím žádat o nové povolení? Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování
WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové po volení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v
místě rekreační chaty či chalupy.
2.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení
k odběru vody nemám. Mám o něco žádat? Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud
o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.
3.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně
povoleno – musím žádat o nové povolení? Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou
vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti
pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody).
Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008
nezaniká.
4.
Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení? Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní
technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného
pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
5.
Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“? Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu č. 62/1988 Sb. a vodního
zákona č. 254/2001 Sb. (zejména hydrogeolog). Jeho vyjádření je podkladem k vydání povolení k odběru podzemní vody,
pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzul tovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
6.
Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno? Řízení o
vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o vydání povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
7.
Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám? Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní
vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam nenahlašujete.
8.
Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním
úřadem ? Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když
tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou
kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.
9.
Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v
kolaudační rozhodnutí k domu ?Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl bystě
neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody
z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz nebo v lis-
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tinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.
10. Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu samospádem do své nemovitosti ?Ano, musíte.
Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu podzemní. K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení
příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost či množství odebírané podzemní vody.
11. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ? Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody
je vždy zahájeno k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Ča sové omezení povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního řízení.
12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ? Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů
užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány
nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.
13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří studny?Úvodem je třeba uvést,
že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat
nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená
studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží
na správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.
14.

Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.

15.

Jako obec máme studny pro základní školu, hostinec, hřbitov – všechny studny jsou vybudované do roku 1955 a
žádné povolení na papíře nemáme. Co dál?

S ohledem na stáří Vašich studní se mají odběry podzemní vody z nich za povolené až do 1.1.2008. Po tomto datu je třeba mít na
odběr podzemní vody z nich platné povolení. Buď můžete požádat příslušný vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) o prodloužení platnosti odběru podzemní vody z každé tzv. historické studny (tj. vybudované do 1.1.1955) v termínu do
1.7.2007 nebo můžete kdykoliv požádat u stejného vodoprávního úřadu o vydání povolení nového. V každém případě je třeba počítat i s délkou řízení (až několik měsíců) a nedoporučuje se podávat žádost na poslední chvíli. Optimální postup doporučujeme
předem konzultovat s příslušným vodoprávním úřadem.

Sbírka tříkrálová.
V rámci charitativní sbírky tříkrálové bylo v naší obci vybráno koledníky 17 769 Kč. Pro budoucnost by bylo dobré
promyslet, jak co možná nejvíce peněz udržet na Dobré Vodě.

Nabídka sporáků na vaření.
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic nabízí k odprodeji 1 ks sporák plynový za 500 Kč a jeden kus sporák kombinovaný za 800 Kč. Oba jsou v dobrém stavu, byly používány pouze k výuce vaření v základní škole, prohlédnout si je
možné u školníka ve škole. jš.

Upozornění na splatnost poplatků.

Poplatek za psy ( 300 Kč za jednoho, +50% za každého dalšího, důchodci 200Kč) a poplatek za likvidaci odpadů 500 Kč na osobu a rok je nutno zaplatit do konce února!!!
Mobilní sběrný dvůr, v rámci kterého je možné zbavit se téměř všeho nepotřebného, projede naší
obcí před velikonočními svátky v sobotu 31. března od 8 hod ráno. Zastavovat bude v místech, kde
jsou nádoby na separovaný odpad. Časy budou upřesněny na letáčcích.
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