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Ze života obce
Od vydání předchozího výtisku našeho zpravodaje do současnosti běžel
chod naší obce obvyklým způsobem.
Zastupitelstvo se sešlo celkem třikrát
a krom běžných provozních záležitostí
byla projednána i následující témata,
která by Vás mohla zajímat.

Obec obdržela několik žádostí o poskytnutí daru. Po projednání všech přijatých žádostí
obec poskytla dary v celkové výši 43 000 Kč.
Příjemci darů byly subjekty pracující v kulturní a sociální oblasti.
Obec se snažila (jako každý rok) vyjednat
s městem Králův Dvůr zařazení naší obce do
společného školského spádového obvodu.
Tento právní vztah garantoval dětem z naší
obce (zejména žákům nastupujícím do 1. ročníku ZŠ) možnost navštěvovat ZŠ v Králově
Dvoře. Bohužel žádost naší obce byla zastupitelstvem Králova Dvora zamítnuta a to z důvodu naplněnosti tamních škol. V současné
době se snažíme s vedením Králova Dvora
o věci opětovně jednat. Též zjišťujeme možnost využít jiné základní školy v blízkosti naší
obce. V případě potřeby budeme věc řešit se
školským odborem ORP Beroun. Bohužel je
toto problém související s počínajícím „přelidněním“ berounska. Bohužel občanská vybavenost regionu již přestává stačit masivní
bytové výstavbě. Nejen problematiku školské
docházky nyní řeší všechny malé obce, včetně
té naší. Snažíme se nyní zvažovat a plánovat
všechny možnosti, kterými bychom zajistili
přístupnost všech prvků občanské vybavenosti našim občanům.
Obec schválila záměr rekonstruovat volný byt v jednom z našich bytových domů.
V posledních letech se snažíme rekonstruovat a modernizovat byty ve vlastnictví obce
avšak nyní záměr a finanční prostředky nestačí. Již od podzimu loňského roku není možné
sehnat stavební firmu, která by rekonstrukci
bytu provedla. Postupným jednáním jsme
nyní v situaci „nezávazného příslibu“ jedné
z firem, že se rekonstrukce ujme. Doufáme tedy, že se podaří rekonstrukci dokončit
v tomto roce a byt následně přidělit nový nájemníkům.
pokračování na 2. straně

Klub seniorů Otročiněves

Dne 1. ledna 2022 se opět uskutečnil
Novoroční výstup na Krušnou horu. Byl již
v pořadí XXIII. Letošní ročník byl spojen se
vzpomínkou na pana Stanislava Rýce, který
byl zakladatelem předešlých ročníků. V minulém roce nás opustil ve věku 74 let. Děkujeme
všem, kteří letošní ročník zorganizovali. Dě-

kujeme Obecnímu úřadu a hasičům z Otročiněvsi, kteří nám seniorům umožnili abychom
se i my mohli zúčastnit tohoto setkání, které se
uskutečnilo za velmi pěkného počasí a velké
účasti turistů.
Za Klub seniorů Otročiněves
Jarka Rosenbaumová

strana 1

Zpravodaj obce Otročiněves

www.otrocineves.cz

Ze života obce Otročiněves
dokončení z 1. strany
V loňském roce obec investovala do mechanizace pro zimní údržbu komunikací.
Přesto, že uplynulá zima byla spíše mírná,
nově zakoupená technika prokázala, že její
nákup byl dobrým rozhodnutím. Nyní obec
schválila záměr zakoupit novou mechanizaci
pro letní údržbu obce, zejména na sečení trávy
na veřejných prostranstvích. V současné době
čekáme na dodání sekacího traktůrku a malé
ruční sekačky. Věříme, že nová technika zlepší údržbu naší obce a též usnadní práci našim
zaměstnancům. Dále obec schválila modernizaci vybavení naší jednotky požární ochrany.
V letošním roce bude provedena modernizace
cisternového automobilu a nákup drobného
ručního vybavení potřebného pro činnost našich hasičů.
Vedení obce dále průběžně pracuje na již
běžících dlouhodobých projektech. Tedy připomenu, že se jedná zejména o vybudování
vodovodního přivaděče, který počítá s vybodováním vodojemu nad naší obcí, který bude
plněn ze stávajícího vodního zdroje a též
z přivaděče z vodní nádrže Švihov. Vodojem
by následně měl zásobovat pitnou vodou obec
Otročiněves a Nový Jáchymov. Věc je stále
v projektové fázi a pomalu, ale jistě, směřuje
k vlastní realizaci. Dále připravujeme projektovou dokumentaci pro vybudování chodníku
v části obce Draha a silničního „obratiště“,
které bude vybudováno ve slepé ulici v téže
lokalitě. Poslední z připravovaných akcí je
revize dopravního značení na pozemních
komunikacích v naší obci. Stávající značení
má menší i větší nedostatky, které by shodou
nešťastných náhod mohly vést i k dopravním
nehodám. Z tohoto důvodu jsme již v minulém roce nechali vypracovat revizi a následný
projekt dopravního značení a nyní čekáme na
jeho schválení od příslušných státních orgánů.
Předpokládáme realizaci v tomto roce.
V letošním roce bude v naší obci probíhat natáčení televizního seriálu. V současné
době jsou jednání mezi obcí a produkční spo-
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lečností v počátku a podrobnosti se teprve
dojednávají. Nicméně již teď víme alespoň
to, že natáčení bude probíhat v letních měsících a to vždy po několika dnech po sobě
jdoucích. Natáčení má probíhat na veřejných
prostranstvích obce, ve vytipovaných rodinných domech a též v blízkém okolí obce. Po
obdržení více informací vás budeme informovat, aby bylo možné předejít případným
neshodám mezi filmaři a našimi občany.
Prosíme Vás tedy o shovívavost, neboť toto
natáčení může drobně ovlivnit běžný život
v naší obci.
Zastupitelstvo obce vyslovilo nesouhlas
se vznikem plánovaného Národního parku
Křivoklátsko a tento nesouhlas sdělilo, spolu
s dalšími dotčenými obcemi, Ministerstvu životního prostředí ČR. Vznik národního parku
je téma již letité, které se občas opráší a po
čase zase zmizí. Nicméně v současné době
lze usoudit, že stávající vedení Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí
České republiky berou tento záměr vážněji
než jejich předchůdci. Téma je to jistě komplikované a každý na něj může mít jiný názor. Nicméně obec Otročiněves zastává stejný
názor jako okolní obce křivoklátska a s tímto
záměrem nesouhlasí. Zejména z důvodu nepotřeby plošné ochrany zvláště chráněných
lokalit křivoklátska, neboť ty již jsou vedeny
v režimu „Národní přírodní rezervace“ a tedy
plošná ochrana není nutná. V čem jiní vidí výhodu, my vidíme problém. Dotčeným obcím
je předkládán tento záměr s tím, že zřízení národního parku zvýší turistický ruch v jednotlivých obcích, což by mělo být ekonomickým
přínosem. Dotčené obce, včetně té naší, však
v tomto vidí spíše negativum. Zvýšený pohyb
turistů by jistě narušil poklidný a tichý ráz
naší obce, který je pro stávající vedení obce
jednou ze základních priorit, jak obec spravovat. Celý proces je stále v běhu a nyní nelze
předjímat jeho konec. Nezbývá tedy, než si na
výsledek počkat…
Petr Marek

S

bor dobrovolných hasičů v Otročiněvsi vyčistil 26. března okolí Habrového potoka.

www.otrocineves.cz

Zpravodaj obce Otročiněves

POMÁHÁME UKRAJINĚ

INFO

! POZOR NA PODVODNÍKY !
INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY
NEPLAŤTE ZA REGISTRACI ANI ZA VÍZUM

Pomoc Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) i českých úřadů je ZDARMA.
Registrace cizinců nebo vydávání speciálních víz určených uprchlíkům z války se neplatí.
Pokud po Vás chce někdo peníze za zprostředkování, je to podvodník.

DÁVKY V NOUZI A PRACOVNÍ POVOLENÍ

Pokud po Vás někdo chce provizi za zprostředkování pracovního povolení nebo za vyřízení
dávek v nouzi, opět se jedná o podvod. Pracovní povolení i dávky Vám vyřídí Úřady práce
buď přímo v KACPU nebo na svých pobočkách ZDARMA.
Aktuálně je pro možnost zaměstnání na území ČR nutné povolení k zaměstnání vydané ÚP,
bez tohoto povolení se jedná o nelegální práci.

LINKA POMOCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
V případě dotazů týkajících se pracovněprávních vztahů a odměňování nebo stížností v této
oblasti je možné se obrátit na Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj.

Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17
Telefonní číslo: 950 179 488 nebo zelená linka: 800 607 060

BANKOVNÍ ÚČET

Nenechávejte si posílat peníze, například dávky pomoci, na cizí účet.
Zřiďte si účet v české bance. Nabízejí jeho zřízení na základě pasu a povolení k pobytu.
Ve většině odpouštějí poplatky.

HELP LINKA PRO UPRCHLÍKY V NOUZI

Organizace Člověk v tísni zřídil nouzovou linku pro poradenství uprchlíkům v nouzi.

Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17
770 600 800

INFO

POMOC PRO UPRCHLÍKY
Z UKRAJINY
KACPU - KRAJSKÁ
ASISTENČNÍ CENTRA

POMOCI UKRAJINĚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Příbram (od 8. března, 7:00)

NONSTOP

Kutná Hora

NONSTOP

Mladá Boleslav

NONSTOP

Praha

NONSTOP

Kulturní dům, adresa: Legionářů 400

ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ
UKRAJINY ЦЕНТРИ
KACPU -ZРЕГІОНАЛЬНІ
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

Příbram (Прібрам) (з 8 березня, 7:00)

Будинок культури, адреса: Legionářů 400 БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje,
adresa: Kremnická 239/7
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,
17. listopadu 1325, adresa: 17. listopadu 1325
Kongresové centrum Praha, adresa: 5. května 1640/65
POSKYTUJÍ: kontaktní místo, pomoc s registrací, ubytováním,
vyřízením zdravotního pojištění, pracovními povoleními či
sociálními dávkami, urgentní psychologickou či lékařskou pomoc
Informace získáte také
na nonstop Středočeské
asistenční lince centra:

INFO

226 288 400

Veřejná doprava je po Středočeském kraji pro
ukrajinské občany po předložení pasu zdarma.

Kutná Hora (Кутна Гора)

Конгрес-центр Галереї Центральночеського краю,
БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ
адреса: Kremnická 239/7

Mladá Boleslav (Млада-Болеслав)

Початкова школа та дитячий садок Млада-Болеслав,
17. listopadu 1325, адреса: 17. listopadu 1325 БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Praha (Прага)

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Конгрес-центр Прага, адреса: 5. května 1640/65
ВОНИ НАДАЮТЬ: контактний пункт, допомогу з реєстрацією,
проживанням, медичним страхуванням, дозволом на роботу
чи соціальними виплатами, невідкладною психологічною
чи медичною допомогою.
Ви також можете отримати
інформацію на безперерв
Центральночеській лінії
допомоги центру:

226 288 400

Громадський транспорт у Середньочеському регіоні безкоштовний
для громадян України за пред‘явленням паспорта.

strana 3

Zpravodaj obce Otročiněves

www.otrocineves.cz

S Patem a Matem
na Dě d
Výlet s úkoly
pro rodiny s dě tmi.
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Společenské a kulturní akce pořádané
spolkem „Náš domov“ ve spolupráci
s OÚ Otročiněves v 1. pololetí 2022.
9. 4. 2022
30. 4. 2022
Startovné: 30,-Kč
2022
Poř ádá1.a5.zve
Spolek
28. 5. 2022
18. 6. 2022
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Velikonoční tvořivé odpoledne
Čarodějnice
Pochod
na Děd
NÁŠ
DOMOV
Otroč ině ves.
Turnaj v minigolfu
O pohár starosty obce
Vítání léta
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Startovné: 30,-Kč
Pořádá a
Poř ádá a zve Spolek NÁŠ DOMOV Otroč ině ves.

zve
Spolek NÁŠ DOMOV Otročiněves

Startovné: 30,-Kč
Poř ádá a zve Spolek NÁŠ DOMOV Otroč ině ves.

Startovné: 30,-Kč
Poř ádá a zve Spolek NÁŠ DOMOV Otroč ině ves.
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Kojibakers v Otročíně

Na podzim loňského roku
jsme naši výrobu přestěhovali
k vám do Otročiněvsi a tak považujeme minimálně za slušnost se
představit. Nota bene, když jsme
vám zabrali hospodu…
Jsme Kojibakers [kodžibejkrs]
a vyrábíme kvašené potraviny inspirované Japonskem, zejména
pak univerzální dochucovadlo
miso a s jeho využitím i miso polévky – (ne)instantní kvašené polévky. Instantní ve smyslu rychlé
a nenáročné přípravy, kdy lžíci
polévky zalejete horkou vodou
a máte hotovo, neinstantní v tom
smyslu, že nepoužíváme žádnou
chemii, stabilizátory, apod.
Základem takové fermentace
je ušlechtilá plíseň koji (kropidlák rýžový), která má v Japonsku dokonce svůj den v kalendáři. Netřeba se však bát, plíseň je
to zdravotně naprosto nezávadná

a podobná např. některým sýrovým plísním. Mezi další výrobky
s koji základem patří třeba skvělá
marináda na maso nebo hrachová
tamari – sójovka bez sóji.
Oživili jsme také jeden druh
staročeské výroby a to jsou octy.
Ty vyrábíme z medoviny pomalým zráním v dubových sudech.
Ale víte co? Raději se někdy
stavte ochutnat, je to lepší, než to
zde vše popisovat.
Přestěhovali jsme se sem
z Hořovic, protože jsme hledali
větší prostory, abychom výrobu
rozšířit. Mohli jsme tak už zaměstnat pár lidí přímo z Otročiněvsi a i když aktuálně máme
plný stav, věřím, že budeme
schopni časem ještě nějaké to
pracovní místo nabídnout.
Těšíme se na společné soužití
Miloslav Laštovička
Kojibakers.cz

NOVÁ PODNIKOVÁ PRODEJNA

PRODEJ A MONTÁŽ
PLOTŮ

WWW.SAVEA.CZ
Kde nás najdete:
Otročiněves 119, Krušná Hora, 267 03 Hudlice
Kontakt prodej:

Montáž a realizace plotů:

Miloš Mezek
Ilona Adamcová
Tel: +420 / 733 603 644
Tel: +420 / 603 588 732
e-mail: ilona.adamcová@savea.cz e-mail: milos.mezek@savea.cz

Prodáváme kvalitní pletivo českého výrobce
firmy MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.

Přijmeme zaměstnance
do hlavního pracovního poměru
na pozice:

PLASTIKÁŘ – MONTÁŽNÍK
DĚLNÍK/DĚLNICE
NA RUČNÍ LAMINOVÁNÍ
LAKÝRNÍK
ZEDNÍK
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prvním jarním dni provedli myslivci z Mysliveckého sdružení Habrový potok úklid lesa (Chvojinky) nad Drahami a jedliny vedle hájovny
Doužebnice. Josef Šinkner

Oprava silnice v Nižboru
ve směru na Otročiněves

Od 20. 4. 2022 bude Středočeský kraj provádět opravu silnice v Nižboru č. III/23617 (úsek z centra obce směr zámek). Plánovaný harmonogram
jednotlivých etap a s tím souvisejících uzavírek části silnice nebyl v době
uzávěrky zpravodaje známý.
Silnice bude po určitou dobu pro automobilový provoz částečně nebo
úplně uzavřena. Prosím sledujte aktuální informace (informační cedule
v daných oblastech, sms zprávy, hlášení rozhlasem, www.obecnizbor.cz).
převzato z Nižborského listu

Omezení dopravy v Králově Dvoře

Od 1. března začala rekonstrukce silnice II/605 (Plzeňská ulice)
v katastru Králova Dvora. Ačkoli stavební práce budou probíhat v sousedním městě, musíme počítat s vlivem na dopravu v okolních obcích,
a tedy i Otročiněvsi, pokud budete cestovat přímo do Berouna.
V termínu od 28. března se začala s rekonstrukcí i ulice Jungmannova v Králově Dvoře, která je úplně uzavřena. Objízdná trasa v tomto
případě povede přes Tři vršky a následně dolů ulicí Pod Hájem nebo
budou vozidla pokračovat přes „Traktorku“, a to ulicí Okrajová, Na
Máchovně, Košťálkova až k ulici Plzeňská. Pro vozidla nad 6 t se dotkne i Zdic a Černína, neboť po silnici č. II/236 povede objízdná trasa
Králův Dvůr – Hudlice v obou směrech. Uvedená objízdná trasa v rámci realizace této etapy má platit do konce roku 2022.
Rekonstrukce Plzeňské ulice včetně části v katastru města Beroun má
být dokončena v příštím roce, na kdy jsou naplánované další dvě etapy
včetně výstavby kruhové křižovatky s ulicí Košťálkova (u Benziny a. s.)
na Velkém sídlišti.
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Sbor dobrovolných hasičů Otročiněves
pořádá

Letní dětský tábor 2022
v Rabštejně nad Střelou
V letošním roce jsme si pro děti připravili novou,
dosud nehranou celotáborovou hru „Zlato Apačů“,
která je situována do období Divokého Západu, kdy
bílé tváře již pomalu utahují smyčku kolem původních

www.indiani.cz

indiánských kmenů a vyhánějí je z jejich lovišť do rezervací. Tento osud již potkal lid
náčelníka Meskalerských Apačů, In-ču-sapy. Na starých lovištích v Černých skalách však
zůstala bohatá naleziště zlatých nugetů, ze kterých by In-ču-sapa zlato zachránil dříve, než je
objeví bílé tváře …
Co myslíte, podaří se mu to za pomoci dalších indiánských kmenů, které budou
představovat naše dětské družiny, nebo budou bílé tváře rychlejší?
Těší se na Vás celý tým táborové základny

Základní informace:
Termín konání:
2. 7. – 15. 7. 2022
Místo konání:
tábor v Rabštejně nad Střelou
Cena:
3 500 Kč
Kontakt:
Lada Zajícová
e-mail: lada.zajicova.lz@gmail.com
tel: 721 350 322

Bikemaraton Beroun Kooperativy Nová pobočka
Seriál amatérských cyklistických závodů Kolo pro život startuje již svou 23. seČEZ v Berouně
zonu a začínáme již 23. dubna. Na programu je Bikemaraton Beroun Kooperativy,
který si získává na stále větší popularitě. Nejnáročnější výzvu představuje „Trasa
B“, na které na vás čeká 51 kilometrů s převýšením 1351 metrů v krásných panoramatech křivoklátské krajiny. Obáváte se, že taková zátěž je přeci jen na úvod trošku
moc? Pak zvolte „Trasu C“, která na vás chystá 35 kilometrů s převýšením 853
metrů. Rozhodně nezapomínáme ani na vaše ratolesti. Ideální pro vás a vaše děti
bude Trasa D - Family jízda. Pokud si však i vaši nejmenší budou chtít užít trošku
toho adrenalinu ze závodění, pak je pro ně připravena kategorie s názvem NOVA
Junior Trophy, do které se mohou zapojit děti mladší pěti let.

Na České poště v Kostelní ulici
v Berouně se v březnu otevřelo kontaktní místo ČEZ, kde snadno vyřešíte
věcí týkající se energií pro domácnosti
i podnikatele. Dosavadní pobočka ČEZ
v Holandské ulici provoz ukončila. Beroun je jedním z prvních míst, kde se
pobočka ČEZ na České poště otevřela.
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NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZDRAVOTNICTVÍ

l KONTAKTY
Starosta - Josef Šinkner
311 693 321, 602 877 187
Místostarosta - Petr Marek
311 693 321, 728 201 622
E-mail: otrocineves@iol.cz
Web: www.otrocineves.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HUDLICE
l Eskulapius s. r. o.
MUDr. Sergej Kafka
267 03 Hudlice, Jungmannova 64
Tel.: 311 697 333
Ordinační hodiny:
pondělí a středa 7-10 h (akutní objednaní,
plánovaní objednaní, telefonické konzultace),
10-13 hod dle objednaných pacientů
úterý a pátek 7-10 h (akutní objednaní, plánovaní objednaní, telefonické konzultace),
10-11 hod dle objednaných pacientů
čtvrtek 13-15 h (akutní objednaní, plánovaní objednaní, telefonické konzultace),
15-18 hod dle objednaných pacientů
Odběry provádíme v pondělí a středu v době
od 07:30 do 08:00, dle domluvy lze odběry
provést také v úterý a pátek.
V akutních případech je domluveno ošetření na akutní interní ambulanci Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti
předchozího objednání - 24 hod. služba
(domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem,
CSc.).

l Úřední hodiny pro veřejnost
Obecní úřad Otročiněves
Pondělí 7:30 - 9:00 (starosta)
15:30 - 17:00 (starosta)
Úterý
17:30 - 19:30
(starosta, místostarosta, účetní)
Středa 7:30 - 9:00 (starosta)
14:00 - 15:00 (starosta)
Čtvrtek 7:30 - 9:00 (starosta)
16:30 - 18:00 (místostarosta)
Změna úředních hodin vyhrazena dle
nutnosti jednání na úřadech mimo obec.
JE-LI TO MOŽNÉ, VYUŽIJTE PRO
KONTAKT E-MAIL, ČI TELEFON.
l Česká pošta, pobočka Hudlice
Jungmannova 64, 26703 Hudlice
Telefon 954 226 703
Úřední hodiny:
PO
13:00 - 18:00
ÚT
8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
ST
13:00 - 18:00
ČT
8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
PÁ
8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
SO
zavřeno
NE
zavřeno

POLIKLINIKA ZDRAVÍ KRÁLŮV DVŮR
l Průmyslová 614, Králův Dvůr
E-mail: info@poliklinikakraluvdvur.cz
Web: www.zdravikd.cz
ZUBNÍ POHOTOVOST
l Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Vančurova 1548, www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 574

l Dům zubní péče - Kladno, Sportovců 2311
Web: www.kladno.pekarek.eu
Tel.: 312 240 440
l Fakultní nemocnice v Motole
Praha 5, V Úvalu 84, www.fnmotol.cz
Tel.: 224 433 654, 224 433 659 (pouze dětské)
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Beroun - Závodí
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 461
Web: www.uszssk.cz
Tel.: 311 622 197
l Lékařská služba první pomoci
pro dospělé - Hořovice
Nemocnice Hořovice, záchranná služba,
K Nemocnici 1106
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 155
l Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost
Nemocnice Hořovice, dětská příjmová
ambulance, K Nemocnici 1106
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 311 542 351
l Oblastní nemocnice, a. s. Kladno,
dětské oddělení, Vančurova 1548
Web: www.nemkladno.cz
Tel.: 312 606 111
l Akutní chirurgická ambulance
Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 461
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: 311 745 328, 311 745 339, 311 745 111
l Nemocnice Hořovice
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: 311 542 664

Občanská poradna REMEDIUM
radí jak na „energošmejdy“
Pokud vám dodavatel zvýšil cenu energií,
ověřte si, zda to udělal tím správným způsobem,
který je v souladu s legislativou. Dle § 11a odst.
2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona
platí povinnost, aby dodavatel změnu ceny oznámil prokazatelně a adresně. V opačném případě je
změna neplatná a argumentace uveřejnění ceníku
na webových stránkách neobstojí. Dodavatel dále
musí splnit lhůtu, kdy změny musí oznámit a to 30
dní předem. Spolu s informacemi o zdražení musí
zaslat i poučení o tom, že spotřebitel může v důsledku změn odstoupit od smlouvy bez postihu.
Odstoupení od smlouvy je ale potřeba dodavateli
zaslat nejpozději deset dní před tím, než nové ceny
začnou platit. Máte problémy s „energošmejdy“?
Obraťte se na nás, pomůžeme vám situaci řešit.
Služby občanské poradny jsou bezplatné. Najdete
nás na adrese V Pražské bráně 74, Beroun vždy ve
středu. Pro objednání nebo tel. konzultaci volejte
na tel. 735 613 901, další kontakty: wwww.remedium.cz, obcanskaporadna@remedium.cz.
Věra Neckářová, vedoucí občanské poradny
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