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Celá akce bude stát přibližně 2,5 mil Kč. Obec proto po-
dala žádost o příspěvek u Nadace ČEZ. Správní rada
Nadace ČEZ žádost obce o poskytnutí nadačního přís-
pěvku na projekt Rekonstrukce školního hřiště schválila.
Výše příspěvku naší obci nadace ČEZ je 400 000 Kč.

Svoz bioodpadu

Obec Šestajovice ve spolupráci s firmou Brtek zajišťuje
pravidelný svoz a využití biologicky rozložitelných od-
padů ze zahrad a z domácnosti občanů obce Šesta-
jovice. Velkoobjemový kontejner na listí, trávu, plevel,
zbytky rostlin, piliny, zeminu z květináčů, spadané ovoce,
větve keřů a stromů (zkrácené) bude do konce listopadu
přistaven vždy od pátku 17 hod. do pondělí 8 hod.

Kde: · u Obecního úřadu
· ulice Havlíčkova
· roh ulice Tyršova/Havlíčkova
· ul. Manželů Starých
· konec ulice Běchovická

V případě volné kapacity kontejnerů, budou kontejnery
přistaveny již dříve.
Jaký odpad do kontejneru nepatří: kosti, maso, uhy-
nulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel,
obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné ne-
rozložitelné odpady.

Cykloboxy u nádraží

Městská část Praha – Klánovice vybudovala
u zrekonstruované budovy vlakového nádraží nové
cykloboxy. Tyto cykloboxy si mohou občané Klánovic
pronajmout. Pokud tedy používají např. k cestě do práce
vlak, mohou k nádraží přijet na kole a zde si kolo
do pronajatého cykloboxu uzamknout. V tuto chvíli je
tato služba určena pouze občanům Klánovic.
Naše obec však dostala od Klánovic nabídku, že by zde
pro své občany takový cyklobox mohla také umístit.
Aby obec mohla zvážit, zda by umístění cykloboxů
pro naše občany mělo smysl, je třeba zjistit, jak velký by
zájem o tuto službu byl.
Proto se OÚ Šestajovice obrací na občany obce, aby
vyjádřili svůj případný zájem službu využít. Jednalo by se
o placenou službu, jejíž cena by vzešla z projeveného
zájmu. I způsob určení výše ceny bude stanoven
na základě zájmu a zkušeností, které bude s nabídkou
cykloboxů bude mít úřad městské části Klánovice.
Svůj zájem o případnou možnost pronájmu cykloboxu
u klánovického nádraží sdělte obecnímu úřadu
prostřednictvím mailu starosta@sestajovice.cz.

Z činnosti OP

V měsíci říjnu řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti:
kontrola podezřelého vozidla, vozidlo bez registrační
značky, nepovolené dopravní značení, neoprávněný výlep,
nález věci 2x, volně pobíhající pes 6x, poškození lampy
veřejného osvětlení, nepovolený zábor veřejného
prostranství, odstavené vozidlo.

Dopravní nehoda
K dopravní nehodě došlo na hlavní silnici v ulici Revoluční
v místě u přechodu pro chodce mezi autobusovými
zastávkami Za Stodolami.Řidič, který se blížil k přechodu,
u přechodu zastavil, aby pustil zde čekající chodce. Řidič
druhého vozidla však na zastavení prvního vozidla
zareagoval pozdě a do tohoto vozidla zezadu narazil.
Ačkoliv druhé vozidlo mělo zcela zničenou přední část
a náraz se tak jevil jako poměrně silný, u žádného
z účastníků nedošlo ke zranění. Hlídka dopravní policie
přijela brzy. Ovšem vzhledem k tomu, že k nehodě došlo
v ranní špičce, i těch několik málo desítek minut musela
provoz řídit naše obecní policie.

Obchodní centrum

Na Vánoce otevíráme nové obchodní centrum!
Dne 1. 12. 2016 bude slavnostně otevřeno obchodní
centrum v Šestajovicích. Příprava s realizací trvaly
celkem tři roky. Za projektem stojí developerské
společnosti KPD Group, s.r.o. a EXAFIN investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

Samotné obchodní centrum bude mít 2 700 m2 a jak se
ukazuje, zájem mezinárodních i tuzemských
maloobchodních řetězců je tak veliký, že již nyní
připravujeme II. etapu, která rozšíří stávající obchodní
centrum o dalších 1 000 m2.

Obchodní centrum bude nabízet místním obyvatelům
prodejnu s kvalitními potravinami, drogerii, lékárnu,
krmiva a příslušenství pro zvířátka, restauraci
a kavárnu, zahradní techniku a příslušenství, květiny,
tabák a vinotéku. Stále zůstává záměrně jeden volný
prostor o ploše 100 m2, který i tímto nabízíme místním
podnikatelům. II. Etapa bude určena převážně pro textil
a obuv i zde bude prostor pro místní obchodníky.

Investor realizoval, jakožto podmíněnou investici obce,
napojení chodníku mezi obchodním centrem a stávající
autobusovou zastávkou včetně veřejného osvětlení
a zkapacitnění vodovodního řadu.

Věříme, že stávající dočasné omezení provozu bude
vykompenzováno již brzkým předvánočním zahájením
provozu kvalitního centra.

Těšíme se na viděnou 1. 12. 2016 od 18 hodin.

Mgr. Jindřich Kukačka

jednatel

Druhé vozidlo bylo značně poškozeno.
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