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BŘEZEN 2021

Dolanský hlasatel
zpravodaj obecního zastupitelstva

ZMĚNY V DOLANSKÉM HLASATELI
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
PLÁNY ZASTUPITELSTVA NA LETOŠNÍ ROK

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přátelé,

chci Vás seznámit s činností obce a
dalších plánech pro letošní rok.
Jak jistě víte, vlastníci pozemků lokalita
„V Sadu“ se po dlouhých jednáních,
které trvaly přes tři roky, konečně
dočkali dohody. Za přispění obce
s novým developerem se uskutečnil
prodej pozemků na výstavbu nových
domů. Jednání byla zdlouhavá, ale
plodná. Obě lokality budou ke
spokojenosti občanů i obce propojeny
komunikací a průjezdné, všichni občané
budou mít přístup ke svým pozemkům a
spousta vlastníků zde bude budovat a
stavět pro své děti. Přednostně budou
mít občané Dolan právo na odkoupení
staveb, pokud budou mít zájem.
Finance, které obec obdrží z části
použije na nákup domu č.p. 71 bývalé
Bagetárny, kde chce zajistit plně funkční
obchod, který v obci schází. Další část
financí použijeme na opravy chodníků a
zlepšení životního prostředí v obci.
V lokalitě „V Sadu“, zůstane jedna
parcela pro obec, která bude pro
případnou výstavbu multifunkčního
objektu obce (např, školky, lékaře,
popřípadě obecních bytů).

Nejvíce se ale zabýváme k vyjádření
EIA, obchvatu propojení D6 a D7. Jak
jistě víte plánuje se výstavba této silnice,
která má být čtyřproudá a zasáhne obec
hlukem i zhoršením životního prostředí.
Bohužel, tato komunikace je zanesená
v územním plánu obce již historicky a
odklonit trasu, či zamezit výstavbě
zastupitelstvo nemůže. V současnosti se
snažíme minimalizovat následky, které
na obec můžou přijít. Uděláme všechno
pro to, aby se nezhoršilo životní
prostředí u nás v naši obci. Pozvali jsme
odborníky na posouzení a podnikáme
kroky, tak abychom nepodcenili danou
situaci. Výstavba, jak jistě víte, je
plánována na rok 2025.
V dubnu letošního roku se dozvíme, zda
obdržíme dotaci na hřiště a chodník do
Velkého Přítočna. Pracujeme na změně
územního plánu č.2.
Chci Vám alespoň touto cestou popřát
klidné Velikonoce, které Vám přeji
prožít ve zdraví. Až konečně zmizí
pandemie a vládní nařízení, sejdeme se
třeba opět na hřišti při oslavě
Čarodějnic.
Přeji Vám, pokud možno klidné dny.

Luděk Bartoš, starosta obce

Slovo redakce
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

jistě jste si již všimli změn
v dolanském hlasateli. Mimo úvodní
strany byli změněny i rubriky ve
zpravodaji. K těmto změnám jsme se

rozhodli
z důvodu
zpřehlednění
jednotlivých témat a článků tak, aby
bylo vždy na první pohled jasné, co
v dané sekci očekávat. Doufáme, že
změna přinese již zmíněné zpřehlednění
obsahu.

Nové rubriky

Zde Vám přinášíme nový přehled rubrik,
které se od tohoto čísla budou v hlasateli
objevovat. Rubriky budou vždy ve
stejném, daném pořadí, byť se
v jednotlivých číslech nemusí vždy daná
rubrika vyskytnout.
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Očkování proti COVID-19
V současné době očkovat se mohou
osoby starší 70 let, pracovníci
zdravotnických služeb a učitelé
registrovat k očkování proti Covid 19.
Zatím není známo, kdy se očkování
posune do další fáze, či kdo bude mít
možnost
se
nechat
očkovat.

Doporučujeme proto sledovat webové
stránky obce www.dolany-kladno.cz,
webové
stránky
Ministerstva
zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz
a webové stránky Středočeského kraje
https://ockovani.kr-stredocesky.cz.

Centrální rezervační systém očkování
Centrální rezervační systém očkování slouží k registraci a objednání termínu očkování
proti onemocnění COVID-19. Lze jej nalézt na www.crs.uzis.cz. Objednání se skládá
ze dvou kroků:
1. Registrace

2. Rezervace

• Na webovém prohlížeči zadat
adresu systému
• Vyplnění online formuláře a
výběr očkovacího místa
• Potvrzení údajů pomocí PIN
kódu, který obdržíte SMS
zprávou
• Po
vyplnění
a
uložení
vyplněného formuláře budete
zařazeni do fronty

• Rezervace slouží k objednání
konkrétního termínu očkování na
vybraném očkovacím místě
• Jakmile bude na Vámi vybraném
místě volný termín obdržíte PIN
2, pomocí kterého si termín
zarezervujete
• Na webovém prohlížeči otevřete
adresu reservatic.com/ockovani
• Zadejte PIN 2
• Rezervujte termín očkování
(termín pro druhou dávku Vám
bude vybrán přímo na očkovacím
místě hned po aplikaci první
dávky)

Pokud máte k registraci dotaz či potřebujete pomoci můžete se obrátit na bezplatnou
linku 1221 nebo na obecní úřad.

Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad budou přistaveny

6. 6. 2021 od 9:00 do 12:00 na
autobusové zastávce

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání 2021 začíná o
půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se jednoduše a bezpečně
online
prostřednictvím
elektronického
sčítacího
formuláře. Ten bude zveřejněn
zde
na
stránce
www.czso.cz/csu/scitani2021,
nebo v mobilní aplikaci. Sečíst
elektronickou formou můžete i
svoje blízké. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a
odevzdat
listinný
sčítací
formulář.
Sčítací formulář získáte
spolu s odpovědní obálkou od
sčítacího komisaře, který se
dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod
před vaším domem. Vyzvednout
formulář a obálku si můžete také
sami na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání na vybraných
pobočkách České pošty a
krajských správách Českého

přední strana průkazu

statistického úřadu. Vyplněný
formulář v obálce odevzdáte
nejpozději do 11. 5. na poště nebo
ho vhodíte do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021 má
předtištěnou adresu a její
odeslání je zdarma.
Sčítací komisaři jsou
speciálně proškolení zaměstnanci
České
pošty
a
Českého
statistického
úřadu.
Jejich
úkolem je zejména roznos
listinných sčítacích formulářů v
předem oznámeném termínu těm,
kteří se nesečetli online. Sčítací
komisaři mají viditelně umístěný
průkaz a mají povinnost se na
požádání prokázat svým osobním
dokladem (například občanským
průkazem
nebo
cestovním
pasem).
Průkaz
sčítacího
komisaře má formu plastové
karty a je na něm uvedeno mimo
jiné jméno a příjmení komisaře,
vymezení
jeho
územní
působnosti,
číslo
průkazu,
fotografie a ochranné prvky.

zadní strana průkazu

Ukliďme

Dolany u Kladna
24. dubna 2021
Sejdeme se v 10:00 hodin
na dětském hřišti v Dolanech
Pytle zajištěny, nezapomeňte si vzít
pevnou obuv, rukavice a reflexní
vestu

Uzavírka silnice III/00716 Dolany – Hřebeč
Od 8. 4. do 18. 7. 2021 bude
probíhat oprava silnice III/00716
Dolany – Buštěhrad. Na silnici
jsou v tomto termínu navrženy
dvě uzavírky. Přehled uzavírek a
objízdných tras naleznete na
obrázku
pod
textem.
V souvislosti s touto uzavírkou

dojde také k úpravě v trase
autobusových linek 626 a 306.
Konkrétní rozsah změn u linek
zatím není znám. Doporučujeme
proto sledovat web dopravce
popř. vývěsku u autobusové
zastávky.

Plánované přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce plánuje dne
14. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 přerušení
dodávky elektrické energie. Odstávka se
týká: č. p. 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33,

34, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 90, 91, 100, parcelní č. 79,
230/2, 233/6, 509, 815

Kronika
Dne 12. 2. 2021 nás v ranních
hodinách
navždy
opustila,
v nedožitých 90 letech, paní

Emilie Beránková. Upřímnou
soustrast všem pozůstalým a čest
její památce.

Kalendář událostí
březen
Od 27. března do 9. dubna –
Sčítání lidu online
duben
Od 17. dubna do 11. května –
Sčítání lidu listinné

24. dubna od 10:00 - Ukliďme
Dolany
červen
6. června - Kontejnery

