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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

U hotelu je nová čistička a nové dveře
Stále poruchová čistička odpadních vod u hotelu Obecná škola byla repasována a osazena zcela novou
technologií. V této souvislosti rozhodlo zastupitelstvo obce o poplatku za vodné a stočné, který budou platit
všichni uživatelé tohoto zařízení. Poplatky byly stanoveny paušální. Bude z nich hrazen provoz a údržba čističky s
domácí vodárnou, včetně chlorovacího zařízení. Zkušenost z minulých let ukázala, že tyto náklady nelze hradit
pouze z nájemného a není také možné, aby obec na provoz těchto zařízení doplácela. Celá rekonstrukce, která si
vyžádala dvoudenní odstávku kanalizace, byla s pochopením nájemníků provedena za dva dny. Shodou okolností
se v tomtéž termínu prováděla výměna zadních vchodových dveří, které budově zajistí vyšší bezpečnost a lépe
zabrání úniku tepla. Tyto dveře slouží jednak nájemníkům jako hlavní vchod do budovy, dále jako únikový
východ pro všechny uživatele domu, tedy i pro osazenstvo hotelové části.

Společnost Barbora obdržela příspěvek
Také v letošním roce pamatoval rozpočet obce na pomoc Společnosti Barbora a obec na její konto převedla
10 tisíc korun. Jedná se o stejnou výši příspěvku, kterým obec této společnosti již po řadu let pomáhá. Po
mnohaletém úsilí obětavých členů společnosti je v bývalém lomu Paraple vybudován skanzen těžby vápence,
který společnost stále rozšiřuje a vylepšuje. Pro návštěvníky skanzenu, kterých každoročně přibývá, zajišťuje
Společnost Barbora po celou turistickou sezónu průvodcovskou službu včetně dopravy lomovým vláčkem. Celý
areál skanzenu se nachází v katastrálním území naší obce.

Další výkopové práce na Záhrabské
Pro tzv. optickou trasu, bude zřejmě ještě v letošním roce pokládán kabel z obce Vráž k telefonnímu vysílači na
Záhrabské. I když je trasa výkopu navržena téměř ideálně, v úseku rozcestí U transformátoru na rozcestí ulic
Vrážská a U studánky bude kabel pokládán souběžně s komunikací. Pro práce spojené s pokládkou kabelu uložila
obec prováděcí firmě takové podmínky, které by měly zajistit průjezdnost na této přístupové cestě. Jednou
z podmínek stanovených obcí je i převod silového napájecího kabelu pro telefonní vysílač do majetku Středočeské
energetické. Tento kabel poté již bude možné použít pro posílení rozvodné sítě na Záhrabské. Po ukončení prací
musí být povrch vozovky uveden do původního stavu.

Připravuje se oprava opěrné zdi v Sedlci
V havarijním stavu je opěrná zídka na návsi v Sedlci. Její oprava je nutná, neboť ohrožuje provoz
na místní komunikaci. Po vypracování projektu požádá obec Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na tuto
naléhavou akci. Práce budou zadány odborné stavební firmě, ale pomoc na demolici stávající opěrky přislíbil i
pan Ivan Rada ze Sedlce.

Tahanice s demolicí vězeňské zdi nekončí
Poté, co Odbor výstavby Městského úřadu Beroun zamítl žádost obce o demolici části ohradní zdi okolo bývalého
kláštera, podala obec v této věci v pořadí již několikáté odvolání. Současně s odvoláním byla podána stížnost na
ministerstvo na postup úředníků, kteří se celou záležitostí již několik let zabývají. O tom, jaký další postup
zaujmou úřady, vás budeme průběžně informovat.

Svatý Jan bude mít kabelový rozvod elektřiny
Středočeská energetická přehodnotila svůj záměr posílit rozvodnou síť novým venkovním vedením. Na základě
připomínek obce bude nový rozvod proveden podzemním kabelem. V první etapě je projektována část od nové
trafostanice u hřbitova k č. p. 16. Vzhledem k tomu, že budou odstraněny stávající sloupy, bude muset být
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. V některých úsecích bude muset být do země položen i rozvod
kabelové TV. To bude pro obec znamenat mimořádné výdaje, neboť jak veřejné osvětlení, tak kabelová televize
jsou obecním majetkem.

Přednáška Mgr. Václava Větvičky
Dne 10. března od 16 hodin se bude konat dlouho očekávaná přednáška pana ředitele botanické zahrady v Praze
pana Václava Větvičky. Jeho poutavá vyprávění příběhů z říše rostlin jsou veřejnosti známá z rozhlasových pořadů
„Dobré jitro“ a z televizních vystoupení. Václav Větvička je také autorem několika knih na toto téma. Do Svatého
Jana přiveze svoji nejnovější knihu „Moje růžová dobrá jitra“. Beseda se bude konat v restauraci hotelu Obecná
škola ve Sv. Janě. Pro velký zájem o přednášku upozorňujeme, že kapacita hotelu je omezená. Vstupné 50.- Kč.

Vichřice
V noci z 18. na 19. ledna se přes Českou republiku přehnal orkán "Kyrill". Při větrné smršti byly
naměřeny rekordní hodnoty síly větru na mnoha místech v republice. Na Sněžce byla naměřena
rekordní rychlost větru 216 km/h (60m/s) a vítr zde trhal ze skal nejen stromy, ale i kameny ze skal. Velké polomy,
které byly následně zaznamenány téměř v celé republice, se nevyhnuly ani Svatojánsku. Nejvíce polomů jsme
zaznamenali na kopcích na Záhrabské. Přímo na turistickou cestu z Berouna zde padlo několik smrků a mohutných
černých borovic. V oblasti osady se vyvrátilo či zlámalo několik statných buků a modřínů, které způsobily jen
drobnější škody na majetku. Bylo zde dále lehce poničeno několik střech a plotů. Následkem větru nešla v části
Záhrabské téměř 2 dny elektřina. Mnoho vyvrácených stromů leží i v údolích, kde vývratům napomohla podmáčená
půda. Stromy spadly i přes silnice mezi Sv. Janem a Hostímem. Protože palivové dřevo je čím dál dražší, lidé se
okamžitě po vichřici pustili do likvidace polomů. Přes rekordní nápor větru nebyly škody na majetku u nás takové,
jako v jiných obcích. Kromě několika desítek střešních tašek spadlých ze střechy kostela a z budovy hotelu nebyly
hlášeny žádné vážnější problémy. Teprve nyní se ukázalo, jak prozíravé bylo pokácení vysokých smrků za kostelem
a u hřbitovní brány. Kdyby je letošní vichřice vyvrátila, mohlo by dojít k mnohem větším škodám.

Svozy odpadů budou prováděny stejně, jako v minulém roce
Jiné jsou pro letošní rok pouze termíny svozů velkoobjemových kontejnerů. Další novinkou bude kontejner na
bílé sklo, který bude zkušebně umístěn na stanovišti kontejnerů ve Svatém Janě. Rozpis svozu domovního
odpadu, možnosti likvidace nebezpečných odpadů, výše a termíny poplatků, tvoří samostatnou přílohu tohoto
čísla Svatojánku.

Co nového v Obecné škole aneb zajímaví návštěvníci našeho hotelu
Uteklo to jako voda, ale v tomto roce začínáme již devátou turistickou sezónu. Připomenu, že první roky
fungovala jen restaurace, teprve později se přidalo i ubytování. Za těch několik let naši obec a současně také
restauraci navštívilo kromě tisíců "obyčejných" návštěvníků také několik desítek známějších osob, chcete-li
"celebrit". Občas se mě lidé ptají, jaké významné osobnosti jsme zde hostili a tak mě napadlo, že by to zajímalo i
vás, místní obyvatele. Vlastně se dá říci, že velkou zásluhu na popularitě naší obce mezi celebritami má pan
Luděk Sobota (vlastní zde rekreační nemovitost), který sem hlavně v prvních letech svého působení vodil
návštěvy z uměleckého prostředí. Mezi jinými to byli Ivan Mládek, pan Vimr či Roman Skamene. Jinou skupinu
herců tvoří ti, kteří zde pobývali pracovně. Zdá se to neuvěřitelné, ale téměř každý rok se zde natáčí nějaký
dokument, film, reklama nebo videoklip. Například v uplynulém roce to byl jeden film, jedna reklama a dva
dokumenty. Zde si vzpomínám na osobnosti, jako jsou: Ondřej Vetchý, Lucie Vondráčková, Aňa
Gaislerová, Tomáš Hanák, Michal Suchánek, Radek Holub, David Matásek. Další skupinou jsou turistické
celebrity (přijedou či přijdou jako běžní turisté). Jsou to např. Karel Vagner, Anna K., Světlana Nálepková, Lenka
Dusilová, Boris Rösner, Jan Kanyza, MUDr. Pavel Pafko - významný chirurg z motolské nemocnice, který mimo
jiné operoval bývalého prezidenta Havla, Lukáš Pollert - vrcholový sportovec a olympijský vítěz, ministr Cyril
Svoboda, vrcholní představitelé katolické a pravoslavné církve, několik poslanců Evropského parlamentu,
zástupci zahraničních ambasád, Alexandr Hemala a Marie Retková - bývalí hlasatelé České televize, členové
Spirituál kvintetu či Hradišťanu včetně již zesnulého Karla Zicha, Svatopluk Karásek - poslanec, Tomáš Halík duchovní, Jiří Reinsberg - duchovní, Pavel Bém - současný primátor hl. města, Radim Uzel, Ivan Wilhelm bývalý rektor Karlovy Univerzity, Ivan Havel (vědec) - bratr bývalého prezidenta Havla. (Pokračování příště)
Michal Šedivý - provozovatel hotelu

Na stránkách Svatojánku se Záhrabské věnujeme většinou jen v souvislosti s aktuálním děním v osadě. Vzhledem
k odlehlosti chatové osady a požadavkům osadníků se ukázalo být potřebné věnovat Záhrabské více prostoru v
nové rubrice Svatojánku. Pokusíme se reagovat na nejčastější dotazy a výtky, které byly v uplynulém roce přímo
či nepřímo adresovány obecnímu zastupitelstvu. Naše odpovědi určitě samy o sobě problémy v osadě nevyřeší,
ale jistě pomohou předejít neoprávněné kritice, dále různým nedorozuměním a zbytečným problémům. Záhrabská
je plnohodnotnou součástí obce a místní problémy se obec snaží dle svých možností také řešit. Postupně se zde
budeme zabývat tématy, se kterými se osadníci potýkají nejčastěji: nedostatečná údržba přístupové cesty,
nevyhovující úřední hodiny, pochybná práce zastupitelstva, problém zalidněnosti a investic do osady...
„Bydlíme na Záhrabské většinou jen letní část roku, ale i tak vím, že zabezpečování základních a některých
námi placených služeb, je minimální: odvoz odpadků je zcela náhodný, ze tří termínů přistavení kontejneru
(pokud vůbec přijede) jsou ten jarní a podzimní zcela nefunkční, když na osadě ještě, nebo už, nikdo není.
(Opravdu s radostí zase zaplatíme letos za odvoz odpadů více!)...“

Svoz odpadů je smluvně zajištěn u Technických služeb Beroun. Musíme konstatovat, že odpady jsou ze
Záhrabské vyváženy ve sjednaných termínech, které jsou vždy s předstihem zveřejněny na nástěnkách, ve
Svatojánku, trvale na našem internetu. Za vyjímečné posuny svozu může nejen množství obcí, které firma
obsluhuje, ale jsou zde i problémy druhotné (porucha mechanizace, přimrzlý či násilně zničený kontejner,
nesjízdnost cesty apod.) Vyvážejí se nejen kontejnery, ale i speciální plastové pytle, které si chataři mohou
zakoupit na obecním úřadu. Navíc jsou do osady 3x ročně přistavovány velkoobjemové kontejnery. Termíny jsou
přizpůsobeny nejen rekreantům, ale i stálým obyvatelům osady. Není třeba zdůrazňovat, že likvidace odpadů je
obcí velmi vysoce dotována! Obecně závazná vyhláška o odpadech platí pro všechny občany naší obce i pro
majitele chalup či chat. To, že někomu nevyhovují termíny, nebo mu vadí nezbytnost odpad třídit, je přirozené,
ale je v zájmu každého se podmínkám svozu odpadu přizpůsobit. Většinu osadníků trápí svévolné ukládání
odpadů všeho druhu na stanovišti kontejnerů. Připomínáme, že toto jednání bude vždy považováno za zakládání
černé skládky a bude pokutováno!!!
„I po několika upozorněních na Záhrabské stále nesvítí některá světla. Obec stále slibuje opravu, zatímco
my se tady v noci bojíme, nevidíme a musíme chodit po silnici potmě…“

Porouchaným světlům jsme se ve Svatojánku věnovali již několikrát. Dvakrát do roka se provádí pravidelná
údržba a čištění světel v obci, tudíž i na Záhrabské. Životnost výbojek není neomezená, ale samotná údržba opět
všechny problémy na místě nevyřeší. Jsou zde totiž i druhotné problémy a závady (překopnutý kabel, špatně
zapojený přívod elektřiny do chaty, který vyřadil z provozu světlo, nebezpečně uhnilý nebo povalený sloup se
světlem, dráty prorostlé větvemi a pod.), které je nezbytné řešit s majiteli nemovitostí či správcem elektrické sítě.
Jedním ze základních zdrojů příjmů obce je daň z nemovitostí. Ta se od roku 1990 nezměnila!!! Příjmy obce jsou
tedy stejně nízké, jako před 17 lety! Zasaďte se o to, vážení voliči, chataři a chalupáři, aby byla tato daň navýšena!
Vždyť dnes se mnohdy platí větší měsíční poplatek za televizi, než za celý dům či chatu za celý rok. Pokud se
podaří navýšení daně prosadit, budou příjmy obce vyšší a jistě se tím vyřeší i mnohé problémy v osadě. Nebo si
opravdu myslíte, že ze třicetitisícové daně, která se dnes na Záhrabské ročně vybírá, se dají dělat zázraky?
Jiří Ševčík, starosta obce

Poděkování Svatojánku
Dnes patří naše poděkování sourozencům Zemanovým, někdejším svatojánským občanům. Ing. Václav Zeman
se svým bratrem, přispěli významnou měrou ke zdárnému průběhu plynofikace naší obce. Větší část rozvodů plynu
byla pokládána právě na jejich pozemky. Oba bratři nejenže s pokládkou plynového potrubí na svých pozemcích
bezvýhradně souhlasili, ale za tuto pomoc požadovali od obce pouze symbolickou stokorunu. Nebyla to však jejich
první ani poslední pomoc. Svůj vřelý vztah k naší obci vyjadřují i pravidelným zasíláním finančních darů na
sbírky, vyhlášené obcí či Svatojánskou společností. Za to jim patří náš upřímný dík.

Nové židle v kostele
Počátkem února byly zakoupeny nové židle do kostela. Kostel samotný v minulosti přišel o barokní dubové
lavice, kterými byl od konce 17. století vybaven. Část jich byla zakoupena do kostelů v Domažlicích a Klatovech
již v 18. století, velká část lavic je dnes zabudována v kostele sv. Jiljí v Hořovicích a jejich navrácení do Sv. Jana
není realizovatelné. Svatojánská společnost tak zareagovala na potřeby farnosti i na problémové situace při
koncertech. Při každém větším koncertu a o pouti bylo třeba do kostela nastěhovat 80–100 židlí z Obecního úřadu
a z kostelního kůru. Nejednou bylo nutné židle okamžitě po akci stěhovat zpět, což např. při zaplněné návsi byl
opravdu problém. Pro pořadatele bylo stěhování židlí velkou zátěží, zejména pokud nebylo při ruce dostatek
mladých pomocníků. Do kostela proto bylo zakoupeno 40 ks čalouněných kovových židlí (k použití při mších) a
100 ks kovových židlí s dřevěným osazením. Všechny židle jsou lehké a skladné. Svatojánská společnost tak
investovala do vybavení kostela 36 000.- Kč.

Práce na záchraně kostela
Koncem ledna byly dokončeny tři měsíce trvající práce na statickém zajištění kůru. Ten byl zcela odtržen od zadní
stěny kostela. Po odstranění materiálu v kapsách falešné klenby bylo vytvořeno specielní šalování na betonový
"schod". Tento krok byl velmi náročný, protože pokud by beton pronikl do podhledu, narušil by fresku na stropu
kůru. Z toho důvodu bylo pod kůrem vztyčeno podpěrné lešení. Poté byl odlit betonový nosník napříč kůrem, na
který navazoval betonový schod k zadní stěně. Betonový nosník byl s armaturou zapuštěn do postranních sloupů a
"schod" byl zapuštěn do zadní stěny kostela. Celá konstrukce tedy má statickou stabilizační funkci. Schod byl z
vnějšku opatřen prkennou podlahou. Následovalo vybrání, ošetření a vyplnění prasklin zadní stěny kostela od
římsy až k podlaze. Unikátní 16 m dlouhé a až 60 cm široké nosné trámy kůru byly chemicky ošetřeny. Zajištění kůru
stálo celkem 455 000 Kč, z toho státní dotace představovala 400 000 Kč. V jarních měsících se kostel rovněž
dočká nových dveří. Ty byly zničeny při vloupání na podzim 2005. Nyní byly do kostela instalovány provizorní
oplechované dveře. Začátkem dubna by je měly nahradit již dveře nové, bezpečnostní a umělecky vyvedené. Brigáda
na úklid kostela po odchodu dělníků se konala 10. února a zúčastnilo se jí 9 farníků.

Svatojánská společnost bilancovala
Dne 3. února se konala schůze představenstva SJS, na které bylo hodnoceno hospodaření Společnosti v uplynulém
roce. Průvodcovská sezóna proběhla i přes probíhající stavební práce v kostele úspěšně a bez problémů. Bylo
uspořádáno 6 koncertů v kostele + jedna slavnostní mše (se sborem). Vrcholem koncertní sezóny se stal 100.
koncert, na kterém jsme přivítali cimbálovou muziku Hradišťan. Při té příležitosti byla vydána brožurka, která
vhodně rekapituluje koncertní činnost a hudební život v obci slovem i obrazem. V roce 2006 byly dále vydány 4
nové druhy pohlednic Sv. Jana, v létě se uskutečnila výstava obrazů malíře Genadije Avdějeva. Na poli
vydavatelském a propagačním byly dotištěny cizojazyčné texty a vizitky o Sv. Janě, ve městě Berouně byl v rámci
instalace multimediálního informačního panelu umístěn zvukový a grafický odkaz na Svatý Jan pod Skalou. Byl
zkvalitněn technický obsah svatojánských internetových stránek a ve vybraných denících bylo za uplynulý rok
otištěno 99 článků s tématikou Sv. Jana pod Skalou. V závěru roku byl uskutečněn dlouhou dobu připravovaný
tisk letáků na účelové sbírky obce a farnosti. Ve spolupráci s obcí a farností byly sestaveny a vytištěny tři letáčky
na podporu opravy varhan, sousoší a schodiště u kaple sv. Maxmiliána. Tento počin předcházela pečlivá a
několikaletá příprava. Kromě podrobného historického bádání proběhla také jednání s odborníky, vypracování
finančních a restaurátorských posudků a jednání s finančními ústavy. Významným počinem byla finanční a
pracovní podpora při dostavbě kaple sv. Ivana v Sedlci, na kterou SJS věnovala obci 10 000 korun, ale především
zajistila akci mediální podporu. V rámci podpory překladů historických pramenů byl zadán překlad rukopisu z r.
1717, jehož první přepisy již byly dodány. V oblasti kulturního života a nakladatelské činnosti společnost
investovala 140 745.- Kč (+ 14 500.- Kč sponzorství tisku). Přímo na obnovu Svatojánských památek Společnost
v tomto roce po vzájemné dohodě s farností neinvestovala tolik prostředků, jako v minulých letech. V rámci
pevného harmonogramu prací (projekt záchrany architektonického dědictví) v kostele i na sousoší nebyly
prostředky společnosti v tomto účetním období potřeba a bylo nám doporučeno šetřit na nevyhnutelné nákladné
opravy v následujících letech. Některé nezbytné opravy hradila pojišťovna (na podkladě vloupání do kostela vloni
na podzim), jiné práce byly hrazeny z prostředků investovaných v minulých letech a z grantových zdrojů.
Společnost v rámci obnovy památek letos vyrobila a instalovala nové zábradlí ke Kapli sv. Kříže (bude
dokončeno v jarních měsících) a její členové dále odpracovali stovky brigádnických hodin na úklidových a
administrativních pracích v obci a v kostele (stěhování a úklid v rámci stavebních prací na kůru).

Podpora účelových sbírek na opravy památek
O nově iniciovaných dlouhodobých sbírkách na opravu varhan, schodiště u kaple a Mariánského sousoší jsme Vás
informovali ve Vánočním Svatojánku. Informace o sbírkách, stavu kont i letáčky samotné, jsou navíc k dispozici
na svatojánských internetových stránkách. Svatojánská společnost se rozhodla sbírky finančně pravidelně
podporovat. Na nová konta proto rozhodla odeslat následující finanční prostředky: Konto na opravu varhan
zaslala 30 000.- Kč, na opravu schodiště 30.000.- Kč a na opravu Mariánského sousoší rovněž 30.000 korun,
částky mohou být ještě upřesněny podle požadavků obou investorů. Pravidelnou podporu těchto sbírek přislíbila
Společnost již v minulosti. Ale až teprve nyní, po jejich spuštění, mohly být účelové sbírky skutečně podpořeny.
Věříme, že k podpoře sbírek se připojí i širší veřejnost.

PŘIPRAVUJEME:
26. února ………. Zasedání obecního zastupitelstva – začátek v 18 hodin
10. března……… Přednáška Mgr. Václava Větvičky – 16 h Obecná škola
17. března……… Výroční zasedání Svatojánské společnosti – 15 hodin Obecná škola

ROZPIS SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU V ROCE 2007
TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ:
5. května ……Záhrabská
Sedlec
Svatý Jan

9 – 11 hodin
10 – 12 hodin
11 – 13 hodin

7. července…. Záhrabská
Sedlec
Svatý Jan

9 – 11 hodin
10 – 12 hodin
11 – 13 hodin

8. září ………Záhrabská
Sedlec
Svatý Jan

12 – 14 hodin
13 – 15 hodin
14 – 16 hodin

-

-

ODVOZ POPELNIC (SVATÝ JAN, SEDLEC):
květen – září 1 x za 14 dnů
říjen – duben 1 x týdně

ODVOZ PLASTOVÝCH PYTLŮ
ZE ZÁHRABSKÉ:
květen – září 1 x týdně
říjen – duben 1 x za 14 dnů

do žlutých kontejnerů určených pro sběr plastů se mohou ukládat pouze běžné plasty a obaly od
krabicových nápojů (tetrapaky). Do kontejneru nepatří PVC, guma, silikon, pěnový polystyrén apod.
ve Sv. Janě je trvale přistavěn bílý kontejner na bílé sklo a modrý kontejner na papír
likvidace nebezpečných odpadů je pro občany naší obce zajišťována přímo v areálu Technických
služeb v Berouně (viz mapka). Sem mohou občané přivážet nebezpečný odpad. Pokud jsou staré
ledničky, televizory, pračky apod. vcelku, budou odebrány bez poplatků a bez potvrzení OÚ.
Pokud bude do „Ekodvora“ odvezen rozebraný spotřebič či jeho součásti, může být k němu vyžádán
doklad vydaný našim obecním úřadem. Pokud tento doklad občan nemá, musí si likvidační poplatek
u Technických služeb uhradit sám.
Pro obyvatele Záhrabské funguje pravidelný systém svozu odpadů v označených pytlích (ekvivalent
klasických popelnic). Pytle jsou stejně jako popelnice zpoplatněny zvlášť na Obecním úřadě.
Odpadové hospodářství se řídí podle závazných obecních vyhlášek č. 2/2004 a 1/2006. Termíny
splatnosti a výše poplatků jsou shrnuty v následující tabulce:

POVINNÉ POPLATKY OBYVATEL Sv. Jana, Sedlce a Záhrabské
druh poplatku:
Odpady
Poplatek za psy

sazba:

450.- Kč/rok na každou trvale
přihlášenou osobu
450.- Kč/rok za rekreační
nemovitost
30.- Kč/rok
480.- Kč/rok

termín splatnosti + event. sankce

31. březen
30. září
30. září

Poplatek za kabelovou televizi
případné navýšení při nedodržení splatebního termínu až o 50 %
Možnosti úhrady:
1. osobně na OÚ ve Sv. Janě (každý pátek od 17 do 18 h)
2. složenkou na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx
3. platebním převodem na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx
(xxx nahraďte číslem popisným Vámi obývané nemovitosti)
Všechny poplatky lze zaplatit najednou součtem všech adekvátních položek.
Pracovní doba v areálu
Technických služeb v Berouně:
Po - Pá 7 – 17 h, So 8 - 13 h

