Informační zpravodaj Obecního úřadu Rakov ze dne 24. 5. 2022

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 24. května 2022
SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2022
Usnesením zastupitelstva obce ze dne 28. února letošního roku se Obec Rakov přihlásila
do soutěže Vesnice roku 2022. V pondělí 30. května 2022 od 11.00 hod. dorazí hodnotící
komise. Po úvodním přivítání pak bude následovat objížďka realizovaných projektů a akcí.
Směr objížďky Náves – Vrch brána – vodárna – biokoridor „Pádlo“ – zpět Náves – Zábraní
– Zadní Zábraní – Úlehla – Hadovec – U Třech lip – Rokytí – Benátky – Cymbál –
biokoridor Za Doubravkou – biokoridor Pod Raňůvkou – Hadovec – zpět Rokytí –
ukončení objížďky před MŠ.
Následuje prohlídka MŠ, poté přesun do KD, prohlídka KD, video prezentace s obědem,
následně přesun na výletiště. Hodnotící komise ukončí svou činnost v 13.05 hod.
Zveme tímto spoluobčany na společné posezení na výletiště, které se uskuteční od 12.15
hod. v pondělí 30. května 2022.
Rádi přivítáme iniciativu spoluobčanů při zkrášlení okolí svých domů. Předem děkujeme
za ochotu a spolupráci.
MÍSTNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili místní poplatky (komunální odpad, stočné,
poplatek ze psů), aby tak učinili do konce měsíce května 2022. Výši poplatků možno zjistit
telefonickým
(581 621 870)
nebo
e-mailovým
dotazem
(ou.rakov@volny.cz;
starosta@rakov.cz) na OÚ.
Výše místních poplatků:
komunální odpad 400,- Kč/osobu nebo 400,- Kč/nemovitost;
točné: 15,- Kč/m3;
místní poplatek ze psů: 60,- Kč za jednoho psa, 100,- Kč za každého dalšího psa.
Platbu lze provést v hotovosti v úřední dny OÚ pondělí a středa v době od 8.00 do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Nebo bezhotovostně na číslo účtu 1880233359/0800, VS: číslo popisné RD/2022.
VĚŽOVÝ VODOJEM OPATOVICE
Dovolujeme si Vám oznámit, že od 12. 04. 2022 do 30. 11. 2022 probíhá výměna řídicího
věžového vodojemu Opatovice.
Stavební práce zahrnují odstranění stávajícího věžového vodojemu Opatovice a výstavbu
nového věžového vodojemu, včetně jeho napojení na stávající vodovodní rady a zajištění
nezbytných doprovodných staveb.
S ohledem na odstranění stávajícího vodojemu nebude po dobu výstavby nového
věžového vodojemu k dispozici akumulace (200 m3) a celá vodárenská soustava tak bude
provozovaná v mimořádném režimu.
Přestože naší snahou bude, i když provizorním způsobem, zachovat dodávku vody všem
odběratelům, v obvyklé míře, absenci akumulace není možné v plné míře nahradit.
To může vést k provozním potížím v době odběrových špiček. Nenadále vysoké odběry,
např. při odběrech přímo z hydrantu, mohou vést k přetížení systému provizorní regulace
a tím i k rozsáhlejším provozním potížím.
Žádáme proto všechny odběratele, aby vetší odběry, např. napouštění bazénu, nádrži na
vodu apod., načasovali do období mimo špičkové odběry ze sítě, např. na noční či časnou
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raní dobu. Považujeme za nezbytné konzultovat napouštění větších objemů s
dispečerskou službou VaK Přerov a. s., tel.: 800 167 427, případně přímo s pracovníky
provozu vodovodu v Hranicích (mistr vodovodu p. Janičko tel. 720 940 191) nebo s
vedením provozu v Přerove (Ing. Stanislav Janík, vedoucí provozu vodovodu, tel. 602 582
691). To platí i při napouštění akumulací pro požární cvičení či požární sporty.
Odběry přímo z hydrantu po dobu mimořádného zásobovaní, tj., bez akumulace
vodojemu" nejsou technicky možné. Pro hašení skutečných požárů je pak třeba počítat s
výrazně sníženou akumulací v celém území, zásobeným skupinovým vodovodem Záhoří,
jehož je vodojem součástí.
Napouštění cisteren pro dovoz požární vody bude omezeně možné z hydrantu v místech
dojednaných s dispečerskou službou nebo s vedením provozu vodovodu VaK Přerov, a. s.
Doporučujeme proto jednotkám hasičského záchranného sboru i jednotkám sboru
dobrovolných hasičů promyslet a připravit náhradní zdroje požární vody po dobu výstavby
nového věžového vodojemu.
Výměna vodojemu a úpravy vodárenského zařízení s tím spojené, si samozřejmě také
vynutí krátkodobá omezení či úplná přerušeni dodávky vody, zejména v obcích přímo
zásobených z vodojemu Opatovice.
Plánované odstávky vody budou hlášeny v dostatečném předstihu. Za případné
nepředvídatelné omezeni dodávky či krátkodobé zhoršení kvality pitně vody se předem
omlouváme.
Společnost VaK Přerov, a.s. děkuje za vstřícnost a trpělivost projevenou vůči práci
společnosti a jejich dodavatelů.
Sdělení VaK a. s. Přerov
Ing. Jindřich Mrva, výrobně – technický náměstek VaK a. s.
KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Vojtěch Skácel – starosta obce, mobil: 606 290 092, 731 646 336; e-mail:
starosta@rakov.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Zdeňka Mizerová – místostarostka obce, mobil: 724 306 197, e-mail: ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí od 15.00 hod. do 18.00 hod.; středa od 15.00 do 17.00 hod.
Marcela Králová – účetní evidence obyvatel, telefon: 581 621 870, e-mail:
ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Ing. Pavla Krbálková – manažerka mikroregionu Záhoran, mobil: 774 152 215, e-mail:
pavla.krbalkova@zahoran.cz
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