
Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že jsme se konečně dočkali zahájení výstavby kanalizace na Vehlovicích,
která by měla být zahájena nejpozději do 3 měsíců, tj. do konce dubna 2021 a s ohledem na to, že se
nemůžeme stále setkávat, dovolujeme si Vás oslovit toto formou. 

Se stavbou kanalizace souvisí nejen to, že budou Vehlovice odkanalizovány, ale také to, jak
bude  naše  čtvrť  vypadat  po  dokončení  této  akce.  Protože  zde  žijeme,  považujeme  za  správné,
abychom si také i rozhodli my, jako občané Vehlovic, jakou podobu získají konečné úpravy povrchů
vozovek, ale také chodníků, osvětlení a zeleně. Po jednání s představiteli města byl přijat náš návrh
na referendum o tom, jaký povrch bude mít hlavní komunikace - Vehlovská ulice. Nynější povrch je
po celé délce vydlážděn kostkami. Tyto kostky, které jsou z čediče jsou již dávno tzv. za zenitem a
panuje shoda v tom, že musí být nahrazeny. Jak jsme však zjistili, nepanuje již shoda v tom, jaký na
této komunikaci bude povrch po dokončení kanalizace v tomto úseku.

V úvahu  připadají  3  varianty.  První  variantou  je  nová dlažba  provedená  novou žulovou
dlažbou v celé délce této komunikace,  včetně chodníků a vjezdů do domů, tak aby byl zachován
historický ráz Vehlovic.  Druhá,  jakási  kompromisní varianta je asfaltový povrch od zastávky ke
kapličce a od kapličky dále nová žulová dlažba, včetně chodníků a vjezdů do domů v této části a třetí
variantou je asfaltový povrch po celé délce komunikace a betonové chodníky. U asfaltové varianty
trváme na tom, aby pod asfaltem byla geomříž a nedošlo tak v budoucnu k jeho stékání. Ke všem
třem variantám je vedení města Mělník přístupné a bude proto záležet na každém z nás, jak se k
těmto třem otázkám vyjádříme.

K tomuto informačnímu letáku je proto připraven hlasovací lístek a každého z Vás, kdo má o
to zájem poprosíme o zaškrtnutí jedné varianty. Na hlasovací lístek čitelně uveďte své jméno, adresu
a připojte svůj podpis na znamení souhlasu. Čas na odevzdání hlasovacích lístků je do konce měsíce
března 2021, tj. do 31.3.2021.

Hlasovat  můžete  následujícím  způsobem:  elektronicky,  na  mailovou  adresu:
hlasovani@vehlovice.cz. Lístek v elektronické podobě pro tyto účely ke stažení najdete na webových
stránkách www.vehlovice.cz, nebo můžete ofotit a zaslat mailem vyplněný lístek opatřený Vašim
jménem a unikátním kódem. Unikátní kód byl vygenerován na základě seznamu osob nad 18 let,
kteří na Vehlovicích žijí.

Další možností jak hlasovat je vhodit vyplněný lístek do hlasovací stránky, která je umístěna
na plakátovací ploše v ulice Vehlovská za hostincem.

O  výsledcích  hlasování  budete  informováni  po  skončení  hlasování  na  výše  citovaných
webových stránkách a bude-li to v té době možné, připravíme na toto téma i osobní setkání, což
bychom byli nejraději. Kdyby z Vás měl kdokoli nějaký dotaz nejen k této problematice, můžete se
ozvat na kontaktní telefon: 724131217.

Ve Vehlovicích, dne 17.2.2021
 

Za správnost: 

            Vladimír Petržíla,                                             JUDr. Lubomír Brož,

předseda Osadního výboru Vehlovice                                 předseda spolku VEKAP 
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