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ROČNÍK XX

ODSTÁVKY ELEKTŘINY
2. prosince 8:00-14:00
Třebichovice
č. p. 1, 2, 3, 4, 6-12, 14-19, 22, 23, 25,
26, 27, 30-34, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
47-51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66,
67, 69-73, 75, 76, 77, 79-84, 86, 87, 88,
90, 92-96, 98-106, 117, 125, 127, 132,
138, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153,
158, 159, 165, 168, 169, 170, 173, 175,
176, 177, 178, 184, 185, 187, 192, 194,
195, 198
kat. území Saky - parcelní č. 417/6
kat. území Třebichovice - parcelní č.
1/3, 391/17+18, 391/7, 463, 1226,
1246/2,..., 1246/1

9. prosince 7:30-15:30

17:45 HODIN

Třebichovice
č. p. 1-23, 25, 26, 27, 28, 30-43,
45-178, 181, 183-187, 191, 192, 194,
195, 198, 199
kat. území Saky - parcelní č. 417/6
kat. území Třebichovice - parcelní č.
1/3, 165/7, 166/5, 391/17+18, 391/7,
463, 797/13, 1226, 1246/2,..., 1246/1

Uzávěrka tohoto čísla: 23. listopadu 2021
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:
Příspěvky:

V důsledku nově zavedených protiepidemických opatření a onemocnění
v souboru ochotníků jsme zvažovali, zda akci okolo rozsvícení vánočního stromu
vůbec pořádat. Připravovaná pohádka o vánočním zázraku byla stažena
z programu, koledy v podání dětí také nezazní. Přes všechna protivenství jsme
se nakonec rozhodli, že akci zcela nezrušíme a pokud se situace do sobotního
večera ještě nezostří, strom za zpěvu koled v podání pěveckého sboru z Kladna
rozsvítíme... Věříme, že návštěvníci bezezbytku dodrží všechna opatření, která
nám byla nařízena, zejména rozestupy mezi sebou, a pokud se necítíte dobře,
raději zůstaňte doma. Dávejte na sebe pozor a užijte si adventní čas ve zdraví
a pohodě. Váš OÚ.

M. Jehličková (mj)
L. Veliká

OTEVÍRACÍ DOBA – POKLADNA v přízemí
Po: 8:00 – 13:00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8:00 – 13:00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
U SN E S E NÍ Z 8. V EŘ EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ
Z O T Ř EB IC HO V IC E K ON A N ÉH O DN E 15 . 1 1. 202 1
US NE S E N Í č . 3 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí s bezplatným převodem části pozemku parc.
č. 996/1 k.ú. Saky a pověřuje starostku jednáním s KSUS.
US NE S E N Í č . 4 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
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Bez toho nebude požadavek navrhovatele prověřen v rámci Změny č. 6
Územního plánu Třebichovice. Termín úhrady je stanoven do konce roku 2021.
V důsledku projednávání Změny č. 6 může dojít k vyřazení kteréhokoliv záměru
z řešení, např. na základě stanovisek dotčených orgánů. Pakliže schválená
Změna č. 6 nebude obsahovat změnu požadovanou navrhovatelem, obec
tomuto navrhovateli vrátí částku odpovídající jeho podílu na vypracování
Úplného znění.
US NE S E NÍ č . 1 1 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí s ustanovením inventarizační komise ve složení:
předsedkyně – Michaela Krulišová, členové David Květoň a Marie Hanušová.
Předsedkyně a členové inventarizační komise provedou inventarizaci majetku
a závazků dle plánu inventur vydaného starostkou obce. Inventarizace majetku
a závazků proběhne od 1. 12. 2021 do 21. 1. 2022 se stavem zjišťování
k 31. 12. 2021.

US NE S E N Í č . 5 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku
podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad).
US NE S E N Í č . 6 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného
majetku dle přílohy.
US NE S E N Í č . 7 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí s přijetím dotace z participativního rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 400 000 Kč na projekt Doplnění chodníku v obci
Třebichovice a pověřuje starostku obce k podpisu předložené veřejnoprávní
smlouvy.

VÝTĚŽE K Z PODZIMNÍ BURZY

8240 Kč
ZATÍM NEMÁ SVÉHO ADRE SÁTA.
HLEDÁ SE!!! MÁTE TIP???
A pokud přidáme ještě výtěžek z jarní burzy 2022, jistě to bude částka,
která může někomu výrazně pomoci. Pokud o někom takovém v našem
okolí víte, dejte nám vědět.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKCI PODÍLE LI
JAK PŘÍPRAVOU, TAK NÁKUPEM .

US NE S E N Í č . 8 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice rozhodlo zadat demontáž, dodávku a montáž kondenzačního
plynového kotle se zásobníkem teplé vody v BD 107 dodavateli Aqua Gas
Therm s.r.o., se sídlem Třebichovice 178, 273 06 Libušín, IČ 27879356 a ukládá
starostce jménem obce zajistit uzavření smlouvy o dílo.
US NE S E N Í č . 9 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy
místních komunikací, pro projekt „Obnova místní komunikace v obci
Třebichovice“.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní
influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“)
na území České republiky

US NE S E N Í č . 1 0 / 8 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice rozhodlo ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb.
o podmínění zpracování Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice a vyhotovení
Úplného znění Územního plánu Třebichovice po vydání jeho Změny č. 6
úhradou poměrné části nákladů od jednotlivých navrhovatelů.
Poměrná část nákladů se stanovuje takto:

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu
s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy

13 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch
ploch pro bydlení
5 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch
ploch pro rekreaci
1 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch
jiných ploch nebo beze změny využití

a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod
širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež,
s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství,
ve kterém je chována, s

Výše částečné úhrady nákladů na pořízení změny se vypočte jako součin
stanovené ceny za 1 m2 příslušné změny využití a plochy prověřovaných
pozemků v m2.

c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem
drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro
zajištění řádné péče o chovanou drůbež

Zahájení úkonů na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice je
podmíněno podpisem dohody o závazku úhrady poměrné části nákladů na
zpracování Změny č. 6 a Úplného znění a složením příslušné částky na účet
obce všemi vlastníky prověřovaných pozemků.

d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke
krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem
volně žijících ptáků.

−
−
−

b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy
v hospodářství nebo pod přístřešky,

Celé znění nařízení naleznete na webu
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V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa
v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Tyto nové
právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie,
která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav
životního prostředí. Splnění stanovených cílů by mělo
proběhnout do roku 2035 v několika fázích.

ZEFEKTIVNIT VYUŽITÍ RECYKLOVATELNÉHO
ODPADU A ELIMINOVAT MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU, KTERÝ KONČÍ NA SKLÁDKÁCH
Cíle pro nakládání s komunálními odpady jsou stanoveny takto:

• Recyklace komunálního odpadu – cílem je odstranit z odpadu,

který putuje na skládku či k energetickému využití odpadu (EVO),
recyklovatelné složky (sklo, papír, plast, kovy atd.) a umožnit tak
jejich recyklaci. Cíle jsou rozloženy na časová období:
– rok 2025: 55 %;
– rok 2030: 60 %;
– rok 2035: 65 %.

• Skládkování komunálního odpadu – snahou je snížit množství
odpadu, který skončí na skládce. Cíle jsou stanoveny takto:
– rok 2030: zákaz skládkování využitelných odpadů;
– rok 2035: bude možné skládkovat max. 10 % z celkové
hmotnosti komunálního odpadu.

• Energetické využívání odpadu bude možné nejvýše z 25 % celkové
hmotnosti komunálního odpadu.

V letošním roce se tak všechny obce musely „vyrovnat“
s platnou legislativou a vydat nové obecně závazné vyhlášky.
Obec Třebichovice schválila dne 15. 11. 2021 dvě vyhlášky
týkající se jednak systému třídění odpadů a druhak o místním
poplatku, který budeme od 1. 1. 2022 platit.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2021
o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Třídit odpad není žádná cool záležitost, z mnoha důvodů
je to absolutní nutnost dnešní doby, která je zcela běžnou
součástí života pro 73 % z nás. I když je u nás třídění odpadu
snadno dostupné, ještě stále je mezi námi nemalý počet
netřídičů. Nebo také špatných třídičů!
Tak například minulý týden byli pracovníci obce a starostka
očitými svědky toho, jak nejmenovaná osoba vhodila do žlutého
kontejneru rozebranou průmyslovou pračku s tím, že si myslela,
že když je to na plast, může to tam hodit. Přestože jsou na
kontejnerech obrázky toho, co lze do nich ukládat, nacházíme
uvnitř kontejnerů leckdy neuvěřitelné věci. Že by byli lidé tak
hloupí a nepochopili ta jednoduchá pravidla? Nebo je to spíše
lenost a lhostejnost? Také odkládání odpadu mimo kontejnery
je přestupkem, to jistě víte a neděláte to. Je-li kontejner plný,
popojedete a odpad vložíte do jiného, volného. Sběrných míst je
u nás několik a nikdo z nás nemá důvod odkládáním odpadu
mimo nádoby zakládat černé skládky. Přesto se to ale děje!
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Důležité je také vědět, že obecní systém není určen pro osoby
podnikající, které by měly mít uzavřenu samostatnou smlouvu
s odpadovou firmou! V průběhu roku 2022 mohou být
dotazovány a jsou povinny takovou smlouvu předložit! Není také
určen těm, kteří zde nemají hlášený pobyt či zde nevlastní
nemovitost, tedy ti přespolní! Jinými slovy, když my nevozíme
odpad k vám, nevozte ho vy k nám. Např. obyvatelé chatařské
kolonie Vinařice by měli využívat systém zavedený ve Vinařicích
apod. Každý občan musí ctít pravidla nastavená v jeho domovské
obci. A proč to všechno? Protože se to počítá. A platí! A to, jak
se k tomu postavíme, bude mít dopad na naše peněženky. A to je
jistě pádný důvod o tom přemýšlet! Děkujeme, že třídíte
a přemýšlíte při tom! Celé znění OZV uvnitř čísla a na webu obce.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2021
o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
(se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích
prostředků na odpad)

Naši občané již z minulostí znají osvědčený systém úhrady za
směsný komunální odpad (SKO) - čím méně vyhodíte, tím méně
zaplatíte. Od roku 2016 jsme přeprodávali barevné známky, kde
si občan mohl podle vlastního uvážení vybrat četnost svozů
a podle toho platit.
Tento přístup ekonomicky motivuje obyvatele k lepšímu třídění
jednotlivých složek komunálních odpadů, které mohou směřovat
k recyklaci na rozdíl od směsného komunálního odpadu, jenž
směřuje zejména na skládky. Posuďte sami, jak se projevila
změna systému od roku 2016 na množství odpadu:
Množství odpadu v tunách
rok
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
rok
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

2013
5,750
9,210
9,219

2014
5,590
9,160
9,187

2015
11,600
11,650
9,292

2016
8,326
12,109
10,022

0,000
166,570
11,770

0,000
147,050
16,140

11,620
157,960
13,100

14,476
57,182
10,520

2017
11,735
13,583
10,816

2018
14,597
10,891
20,344

13,260
62,325
11,540

12,173
55,538
24,060

2019
14,587
9,885
21,383
1,494
13,339
55,386
16,780

2020
17,206
12,880
23,051
1,872
15,456
58,950
21,840

Podobně tomu bude i nadále. Jen forma úhrady se změní na
poplatkovou povinnost.

MÉNĚ ODPADU, VÍCE RECYKLACE
Maximální výše poplatku je zákonem stanovena na šest korun za
kilogram skutečné produkce, nebo jednu korunu za litr kapacity
nádoby, a to pro každý výsyp. Obec Třebichovice stanovila
cenu za 1 litr odpadu ve výši 0,50 Kč.
Výše poplatku bude tedy součinem objemu popelnice v litrech
krát cena za litr odpadu krát počet svozů za rok.
Týdenní poplatek za svoz SKO:
14denní poplatek za svoz SKO:
Měsíční poplatek za svoz SKO:

120 x 0,5 x 52 = 3 120 Kč
120 x 0,5 x 26 = 1 560 Kč
120 x 0,5 x 12 = 720 Kč

Každá změna je výzva. Snad se nám podaří i díky přístupu
každého z nás výše citované cíle naplnit. Další informace
přineseme v příštím vydání TM.
mj
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Třebichovice se na svém zasedání dne 15. 11. 2021 usnesením č. 4/8VZ/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území
obce Třebichovice.

2)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního
systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi
stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých
věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.

3)

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc
nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k
tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo
odpadu.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5)

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to
umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho
odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
Čl. 4 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován
minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku,
v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.

2)

Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1)

Čl. 5 Svoz objemného odpadu

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny
odděleně soustřeďovat následující složky:
a)
Biologické odpady,
b)
Papír,
c)
Plasty včetně PET lahví,
d)
Sklo,
e)
Kovy,
f)
Nebezpečné odpady,
g)
Objemný odpad,
h)
Jedlé oleje a tuky,
i)
Směsný komunální odpad

1)

Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o
svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových
plochách, místním tisku, v místním rozhlase, na internetových
stránkách obce.

2)

Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.

2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

1)

3)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, ... ).
.
Čl. 3 Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
jedlých olejů a tuků

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely
této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu, označené platnou známkou pro
příslušné období,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního
odpadu.

1)

Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují
do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby (kontejnery a
popelnice) na separovaný odpad.

2)

Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) Před budovou obecního úřadu, pozemek parc. č. 854
a 797/14, k.ú. Třebichovice
b) Za budovou obecního úřadu, pozemek parc. č. 123,
k.ú. Třebichovice
c) U prodejny COOP, pozemek parc. č. 16/1, k.ú. Třebichovice
d) V zúžení, centrum, pozemek parc. č. st. 13/2,
k.ú. Třebichovice
e) U křižovatky na Smečno, pozemek parc. č. 804/1,
k.ú. Třebichovice
f) Za parkem, pozemek parc. č. 334/5, k.ú. Třebichovice (kontejner na
bioodpad)
g) U silnice přes Saky, pozemek parc. č. 996/1, k.ú. Saky

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená
e) Kovy, barva červená
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá

Čl. 6 Soustřeďování směsného komunálního odpadu

Čl. 7 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1)

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad
vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících
fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem
komunálním.

2)

Stavební a demoliční odpad lze použít, předávat a odstraňovat pouze
zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8

1)

Závěrečná ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem a obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015, kterou se měnila
obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo obce Třebichovice se na svém zasedání dne 15. 11. 2021 usnesením č. 5/8VZ/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1)

Obec Třebichovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad.

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto
nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které
v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce,
nebo
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na
kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště
žádná fyzická osoba.

Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)

(2)

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
Poplatníkem poplatku je
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3)

Plátcem poplatku je
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(4)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

(5)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Čl. 3 Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Čl. 6 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 0,50 Kč za l.
Čl. 7 Výpočet poplatku
(1)

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé
kalendářní měsíce, na jejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě,
že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

(2)

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu
dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro
tento základ.
Čl. 8 Splatnost poplatku

(1)

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě
vzniku poplatkové povinnosti v období po 31. 3. do 31. 12. odvede
plátce poplatku vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

(2)

Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1
poplatník.
Čl. 9 Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem k přímé úhradě.

(3)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1)

(2)

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení
plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
V ohlášení plátce poplatku uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností plátce,
c)
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3)

Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto
změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje
na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

(6)

Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.
Čl. 5 Základ poplatku

(1)
(2)

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro
nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na
poplatníka.
Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc
na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

Čl. 10 Společná ustanovení
(1)

(2)

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která
je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto
jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a
pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem
na tomto pozemku.
Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný
penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro
účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této
nemovité věci.
Čl. 11 Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky
se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
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MIKULÁŠ BUDE
v sobotu 4. 12. vpodvečer
Co byste tomu řekli, kdyby přišel, rozdal dárky
a zase zmizel? S anděly a čerty v pozadí?
A když dodržíme vše,
co je třeba, a vy budete mít zájem se
se svými ratolestmi zastavit na pár okamžiků
pod vánočním stromem v zahrádce OÚ a od našeho
zdravého, očkovaného i testovaného Mikuláše
převzít nadílku, zavolejte Ivetě Loudové (777 314 212).
Rozvrhneme to tak, abychom se zbytečně nepotkávali,
a přitom si vychutnali ten skvělý okamžik s našimi
nejmenšími. Tak co vy na to?

JAK PŘEDAT DÁRKY?
Zabalené, jmenovkou označené balíčky budeme od vás přebírat v pátek
3. 12. od 18 do 20 v malém salonku.
Následující den ve stanoveném čase se vydáte procházkou k OÚ,
kde úplně n á h o d o u potkáte Mikuláše...
Slibujeme, že čerti budou opodál, nedojde k žádnému bližšímu kontaktu s dětmi...
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HONZÍK Litva

EVELÍNA Šárková

zrozen ve znamení Blíženců

zrozena ve znamení Blíženců

VÍTEK Sklenička

ANEŽKA Kosová

zrozen ve znamení Vah

zrozena ve znamení Blíženců

TADEÁŠ Urbánek

SOFIE Houhová

zrozen ve znamení Raka

zrozena ve znamení Raka

Foto Robert Uharček

DEJME DĚTEM KŘÍDLA, ABY MOHLY DOSÁHNOUT SVÝCH SNŮ
A PEVNÉ KOŘENY, ABY SE MĚLY KAM VRACET.

2021
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ZPRÁVY SPOLKOVÉ
Astrachán bílý, Smiřické vzácné, Kardinál žíhaný… Zní to krásně, že?
Už si něco představujete?
Věřte nevěřte, nejsou to jména postav z historických románů…
A přesto, jsou to „šlechtici a šlechtičny“… a bydlí teď kousek od vás.
Jsou to totiž jména jabloní – krásných starých odrůd. A ty jsme si
společně vysadili v sobotu 6. 11. na Rovinách. Ale i mnoho dalších
druhů a odrůd ovocných dřevin.
Počasí nám mimořádně přálo, sluníčko se opravdu pilně snažilo, udělat
nám to co nejpříjemnější. Snad jste si tedy vy, kteří jste si letos
zakoupili „svůj“ stromek a přišli ho vysadit, svou sobotní „misi“ řádně
vychutnali a večer uléhali s pocitem, že to nebyl marný den. Věříme,
že jste také nezapomněli stromečku popřát dlouhý a plodný život!
A věřte nevěřte, letos máme i „přespolní“ dárce! Dokonce i zpoza
Severního moře.
Domácím i přespolním – všem děkujeme! Za váš čas, energii, finanční
podporu a především za naději!
Tvoříme společně místa, kam budeme rádi chodit, kochat se, přivonět
si, pochutnat si, rozjímat…
A bude i lavička!
Také jsme vysadili „náhradníky“ za 3 uhynulé stromky z loňské etapy.
Bohužel došlo k záměně stanovišť, za což se omlouváme. Prosíme
tedy loňské dárce, kterých se to týká, půjdete-li zkontrolovat svůj
stromek, rozhlédněte se. Nepřišli jste o něj, jen teď roste pod jiným
číslem. Novou cedulku na něm rozhodně mít budete.
Díky vám všem na Rovinách poroste řada 64 ovocných stromů (35 ks
– z loňské I. etapy, 29 ks – z letošní II. etapy). To už je pěkné číslo,
že?
Zde máte přesné počty i odrůdy našich letošních „šlechticů“, které
jsme společně vysázeli a které jednou budeme moct ochutnat:
12 jabloní - (Astrachán bílý, Smiřické vzácné, Kardinál žíhaný,
Bláhovo oranžové, Polokoženáč, Malináč hornokrajský, Panenské),
6 třešní – (Lapins, Burlat, Kaštánka, Kordia, Stella), 2 ryngle –
(Ontario), 2 pološvestky – (Katinka), 2 švestky – (Čačanská lepotica),
2 jedlé kaštany, 3 jedlé dříny
Mezi stromky jsme opět dosadili původní druhy keřů, které mají rádi
ptáci, motýli i jiný hmyz – Růži vinnou, Růži sivou, Řešetlák
počistivý, Krušinu olšovou, Zimolez obecný, Hlošinu okoličnatou,
Brslen evropský, Bez černý, Ptačí zob, Svídu krvavou.
Stejně jako vloni za spolupráci a ochotu děkujeme paní starostce,
pánům Švejdovi a Vlkovi, dámám z OÚ a manželům Zelenkovým.
A aby toho nebylo málo, o necelý týden později v okolí Třebichovic
proběhlo ještě jedno sázení. Tentokrát však tak trochu nenápadně a bez
naší fyzické účasti. V pátek 12. 11. (za pomoci svých brigádníků)
Spolek Futura academica provedl výsadbu zeleně v Sakách (od křížku
směrem k Hrdlívu). Bylo zde vysazeno kolem 80 listnatých stromků
(bříz, lip, javorů, dubů, třešní ptačích).
Také pěkné číslo, že? A my za to děkujeme!
Naše kapacity přece jen mají své limity. Přesto však zde náš Spolek
Třebichovice provede nějaké úpravy, možná něco přidáme či
„doladíme“. Možná bude i lavička!
Těšíme se na jaro! Zatím se stromečky tváří nenápadně, ale zajisté
budou krásně barevné, krajinu brzy úspěšně „zabydlí“ a budou nám
všem dělat radost!
Za Spolek Třebichovice Lenka Veliká
Foto Milan Petriščák

