Aktuality z obecního úřadu:
•

Bioodpad – Z důvodu změny činnosti provozovny u psího útulku již nelze vozit dřevitý
odpad (větve) na tuto provozovnu. Dřevitý odpad lze odkládat na místo pod železniční
zastávkou – nad fotbalovým hřištěm. Kompostovatelný bioodpad lze stále svážet do
sběrného dvora č.p. 4.

•

Radary – V Debrně byly instalovány dva radary pro měření rychlosti projíždějících
vozidel. Na konci roku bude vyhodnocena statistika, jak často je překračována
povolená rychlost v měřeném úseku.

•

Dolany v Dolanech – Akce Dolany v Dolanech se bude konat o víkendu 10. - 12. 6.2022,
v Dolanech u Pardubic. Program bude zveřejněn v předstihu, na tuto akci jste všichni
zváni.

•

Lavičky – V Debrně, v části Úvoz, byla umístěna jedna dřevěná lavička, v průběhu
měsíce března/dubna budou další tři lavičky vyrobeny a umístěny na polních cestách
Dolany – Debrno. Lavičky byly vyrobeny Pavlem Holcrem z Debrna.

•

Workoutové hřiště – V průběhu dubna bude ukončeno výběrové řízení na realizaci
workoutového hřiště v části obce zvaná Lada. Projekt je již zpracován.

•

Přístavba školy – Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí na základní škole, byla v létě
zahájena jednání s architektkou na zjištění možností realizace přístavby budovy školy.
Jako nejvhodnější varianta bylo vybráno řešení, kdy by byla přístavba školy až
k hranicím sousedících pozemků s přesahem nad zákonnou normu. Na podzim byly
zahájeny jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí, bohužel však nedošlo ke shodě a
v současné době je třeba hledat nové řešení přístavby školy.

•

Veřejné osvětlení u jezu – V současné době probíhá zjištění možnosti umístění
solárních lamp v lokalitě Jez.

•

Skatepark – Je zpracován návrh skateparku – technických prvků, který bude ještě
připomínkován. Dále budou zjišťovány možnosti realizace skateparku (vhodná lokace,
souhlasy vlastníků sousedních pozemků aj.)

•

Chodníky – V průběhu dubna bude uzavřeno výběrové řízení na opravu chodníků a
komunikací v ulicích Ke Školce, Kloučkova a Ke Škole.

•

Veřejná zeleň – Bylo pořízeno 200 habrů, které budou vysazeny v areálu školky a
dětského hřiště na Horkách. Vánoční strom (jedle – abies nordmanniana) bude vysazen
na návsi na podzim 2022, z důvodu vhodnosti podzimní výsadby.

•

Geoportál – Na stránkách obce www.dolany.cz je nově přidán odkaz (pravý sloupec)
na Geoportál – mapy obce. Tento nástroj slouží k detailnímu zobrazení map v různých
vrstvách.

