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Plánované akce 
 
Připravujeme:  

26.3.Dětské maškarní 

30.4.Pálení čarodějnic – stavění májky 

4.6.Dětský den 

Rybářské závody – termín bude upřesněn 

Plánované akce se uskuteční dle platných nařízení vlády. 

 

Autobusová doprava PID 

V důsledku stížností cestujících na autobusové spoje a 

přestupování v Úmyslovicích jsme oslovili objednavatele 

PID IDSK a řešili s nimi vzniklé problémy. 

V Úmyslovicích by mělo od 17.1.2022 dojít k prodloužení 

přestupní doby na 10min. Dále u linky 674 dáváme na 

vědomí, že nástup ve směru Nymburk je u hlavní silnice 

(čekárna) a ve směru na Křinec je nástup u č.p.61. 

Aktuální informace ohledně dopravy sledujte na 

www.pid.cz, v případě stížností pište na email 

podnety@idsk.cz nebo volejte na zákaznickou linku PID 

234 704 560 v pracovní dny 6-20h, o víkendu a svátcích 8-

18h, nebo kontaktujte OÚ Netřebice. 

 

 

 

Výhled investičních akcí na rok 2022 

 

 
MŠ fasáda – v případě přiznání dotace 
Revitalizace hřbitova – aktualizace rozpočtu a 
případné podání žádosti o dotaci 
Chodník z ulice U hřiště – podání žádosti o dotaci 
 Víceúčelové hřiště - dostavba 
Oplocení sběrného dvora 
Výsadba stromů z NPŽP plán výsadby zveřejněn 
ve vývěsce u OÚ 
Vjezd MŠ 
 Zpracování projektových dokumentací 

- Rekonstrukce VO podél hlavních 
komunikací 

- Rekonstrukce panelové komunikace 
- Parcely – lokalita u Hřbitova, u Rybníka 

 

Tříděný odpad 
V případě naplnění kontejnerů na tříděný odpad u 

lipového parku, využívejte další odběrné místo, které 

je u fotbalového hřiště.  

Děkujeme, že naší obec udržujete v čistotě. 

 
Připomenutí aplikace  

 
 
 Vodovod 
31. 1. 2022 proběhne dílčí odečet vodoměrů. Vyfoťte nebo 

opište stav vašeho vodoměru a zašlete na 

ou.netrebice@tiscali.cz nebo nahlaste přímo na OÚ.  

 

Žádají se majitelé psů, aby 
- zajistili psy proti volnému pobíhání po obci 

- při venčení používali vodítka 

- uklízeli po svých psech výkaly na veřejném prostranství 
 

 

Aktuálně: 
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 

2022, dle OZV č.1/2021 

- fyzická osoba přihlášená v obci 

950,-Kč na rok, 

- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na 

území obce 950,-Kč na rok.  

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to 

první splátka nejpozději do 28. 2. a druhá splátka 

nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku 

  

Poplatek za psa 
50,-Kč, za každého dalšího 50,-Kč a je splatný do 

30.6.2022 

Poplatek je možné hradit v hotovosti na OÚ Netřebice 

od 17.1.2022 nebo převodem na účet obce č.ú. 

33121191/0100, variabilní symbol zadejte č.p. vaší 

nemovitosti.  
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