MĚSTO MĚSTEC K RÁLOVÉ

ŘÍJEN 2013

Královéměstecký občasník
Vážení spoluobčané,
navazuji na informace o činnosti města zveřejněné červencovém čísle Královéměsteckého zpravodaje. Co jsme
realizovali nebo ještě chystáme do konce roku.
Dokončena byla celková rekonstrukce „Kolumbária“ na místním hřbitově v Městci Králové, na kterém se podepsal zub času a naposledy řádící vandal. Děkujeme kamenictví pana Nováka za pěknou práci.
Po položení povrchu vozovky v části ulice Pr.Beneše byl položen nový povrch na chodníku v aleji od rohu ulice Na
Barevně směrem k nemocnici.
V měsíci listopadu plánujeme provedení rekonstrukce veřejných záchodků, které budou přístupné celoročně. Dosud jsou často kritizovány občany a návštěvníky našeho města.
Pokračujeme s hlavní letošní akcí „ Dostavba vodovodu v MK“.
Chystáme se na zpracování žádostí o granty a dotace pro příští roky. Hlavní a již schválená zastupitelstvem města je příprava žádosti na zateplení s opravou fasády hlavní budovy Základní školy v ulici Bezručova čp.723. Následovat bude grant na vodovod, chodníky a snad i památky ( sochy ve městě). Následně se uvidí, jak budeme
úspěšní.

Město Městec Králové pokračuje v realizaci investiční akce „ Dostavba vodovodu v Městci Králové“.
Zhotovitelem akce je firma Outulný a.s. se sídlem v Brně. Dosavadní spolupráce a provádění činností
probíhá bez zásadních problémů. S vedoucím stavby je komunikace pružná a reagující na vzniklé situace.
Stavební práce probíhají téměř na celém území města. Celkové délka je více než 7 km. Stavba je rozložena do 3
etap, z nichž již jsou 2 téměř hotovy.
Stavba různými způsoby zasahuje všechny občany a návštěvníky města při souvisejících dopravních opatřeních
či stavebních pracích. Do všeho zasáhla ještě akce společnosti ČEZ a.s. v ulici Pražská. Zde po víceletém úsilí
dochází k uložení elektrického vedení do komunikace ( z ulice zmizí lidově tzv. nástřešáky).
V poslední části akce dostavby vodovodu buduje v severní části města ( ulice Dymokurská, 28.října,…). Výstavba zasáhne také Náměstí Republiky a ul.Př.Otakara II.
V této souvislosti je důležitá informace, že v termínu od 7.10 do 3.11.2013 bude z důvodu havarijní opravy 2 propustků uzavřena komunikace III/3245. Jedná se o silnici směrem z Městce Králové na Dymokury přes Kanovnický les. Objížďka bude vedena trasou Městec Králové – Podmoky – Dymokury.
V rámci pravidelných kontrolních dnů je také projednávána situace kolem výstavby napojovacích bodů na veřejném prostranství majiteli nemovitostí (výstavba vodovodních přípojek). Informace byly zveřejněny v posledním
čísle Královéměsteckého občasníku v červenci 2013. Každý napojovací bod bude konzultován mezi zhotovitelem
a majitelem nemovitosti individuálně včetně finančních nákladů. Vždy záleží na rozhodnutí stavebníka.
Podle posledních informací z kontrolního dne 30.9.2013 bude provádění výstavby zapojovacích bodů probíhat
zhruba od měsíce listopadu 2013 a protáhne se až do roku 2014, kdy následně budou upravovány povrchy.
Na žádost zhotovitele Vám stavebníkům oznamujeme: zájemci, kteří požadují zhotovení zapojovacího bodu ještě
v roce 2013 mohou kontaktovat kontaktní osoby akce. M. Pavlík starosta města nebo P.Kopecký správce majetku
města a požadavky budou předány zhotoviteli.
Rada města projednávala na svém zasedání v návaznosti na kontrolní dny možnost poskytnutí příspěvku jednotlivým majitelům nemovitostí za připojení Městem Městec Králové. Návrh na procentní příspěvek např. 10%
z ceny veřejné částí napojovacího bodu tj. příspěvek na připojení k vodovodu. Návrh bude předložen k projednání
zastupitelstvu města. Připojení se týká veřejné části tj. připojení k vodovodu v rámci prováděné stavby akce
„Dostavba vodovodu v MK“.
Milan Pavlík, starosta

Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s RCVČ o.s. Městec Králové

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční ve dnech :

Pátek

1.listopadu 2013

od 14 do 18 hodin

Sobota 2.listopadu 2013

od 8 do 10 hodin

místo: Kino Biásek, ul.Žižkova čp.604, Městec Králové

Městská knihovna v Městci
Králové
pořádá 27. listopadu 2013 od 18:00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Městci
Králové cestovatelskou přednášku

JAPONSKO
Pestrá projekce J. a A. Márových Vás zavede do země vycházejícího slunce.

OZNÁMENÍ
Svozu nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
Svoz se uskuteční

v sobotu 9. listopadu od 9.00 do 10:00 hod
v areálu Technického dvora Na Větráku,
ulice Míru 270.
Upozorňujeme, že odpadu musí být předán
posádce svozového vozu osobně.

.
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta města Městec Králové podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1, č. 2 a č.3 je kulturní dům „Na staré poště“ v Městci Králové pro voliče, mající trvalé bydliště v Městci
Králové.
ve volebním okrsku č. 4 – Nový, klubovna Českého svazu chovatelů v obci Nový pro voliče, mající trvalé bydliště v Městci Králové, části Nový.
ve volebním okrsku č. 5 – Vinice, klubovna koloniálu pro voliče, mající trvalé bydliště v Městci Králové, části Vinice
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem volební hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

