C h b a n s ké n ov i ny

5/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 3/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY Z 11.5.2017

Dne 11.5.2017 od 16:00 hodin proběhlo třetí zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto roce.
Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelé schválili skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2016 pro výrobce Služby obce
Chbany s.r.o. ve výši 486,96Kč/GJ bez DPH, tedy 560,00Kč/GJ s DPH a kalkulaci ceny tepelné
energie pro rok 2017 pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve výši 520,87Kč/GJ bez DPH, tedy
599,00Kč/GJ s DPH.
Byl schválen prodej movitého majetku obce Chbany – kotel Ekoefekt 600 kW v kotelně Chbany,
pásový atypický dopravník v kotelně Chbany (o šířce 400 mm, délce 16 m, napětí 400 V), kotel
Carborobot PV 80 v kotelně Poláky a kotel Carborobot PV 40 v kotelně Poláky, společnosti Služby
obce Chbany s r.o. za cenu 42 975,-Kč. Zastupitelům byla předložena také ke schválení Smlouva o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 42/2017 mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Chbany na p.p.č. 130/14 v k.ú.
Chbany.
Byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu a
byla udělena výjimka pro umístění mobilheimu na p.p.č. 147/13 v k.ú. Poláky. Zastupitelé vzali na
vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Chbany za 1.čtvrtletí 2017.
Zastupitelé neschválili udělení výjimky z doby nočního klidu dne 22.7.2017 v obci Vikletice
z důvodu svatebních oslav v Rybářské baště ve Vikleticích.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2017, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa byl
splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad (pro místní – 650,-Kč/osoba i chataře – 650,Kč/objekt) je splatný jednorázově do 31.5. příslušného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit ve
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku (obec je
samozřejmě ochotna se domluvit na posunutí splatnosti za předpokladu domluvy u sl. Chomové –
důležité je, aby poplatek byl uhrazen do konce běžného roku). NEZAPOMEŇTE poplatky uhradit,
vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru až na trojnásobek sazby
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SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly)
se umísťují poslední neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 28.5.2017) k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den budou odvezeny.
Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě (je možno i po domluvě pytle dovézt), zaměstnanci obce
je mají k dispozici ve služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete vyzvednout u Stanislava Fiřta
ve Vadkovicích nebo v Pohostinství Poláky.
Podotýkáme, že do žlutých pytlů patří i všechen polystyren a umělé obaly z hraček, šampónů,
sprchových gelů, aviváží, jaru, obaly od těstovin, sušenek, bonbónů, brambůrek, křupek, salámů,
jogurtů, sáčky od pečiva apod. (nepatří do popelnic na komunální odpad).
Třídíme také baterie a akumulátory, cartridge a tonery, zářivky a výbojky, olej z domácností.
Nádoby a boxy jsou umístěny při vstupu na obecní úřad (baterie je také možné odevzdat do krabiček
ecocheese, které jsou umístěny v Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky a Obchod Chbany).
V 1. čtvrtletí roku 2017 bylo vyseparováno 3,741 tun papírových obalů, 2,090 + 0,448 (pytle)
tun plastových obalů, 2,129 tun skleněných obalů a 0,115 tun kompozitních obalů.
ZTRÁTY A NÁLEZY - http://www.chbany.cz/ztraty-a-nalezy/

Obecní úřad Chbany oznamuje, že mu byly předány do úschovny níže uvedené ztracené a
opuštěné věci, jejichž vlastník není znám:
Číslo nálezu

Popis nálezu

Místo nálezu

Datum nálezu

2/2017

klíč na kroužku

Dětské hřiště Chbany

30.3.2017

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
30.9.2017

INZERCE – PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149,-Kč - 180,-Kč/ ks.
Prodej : 2. června 2017, Chbany – u Obec .úřadu – 14.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace: Po - Pá 9.00 –
16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.

OZNÁMENÍ – POŠTA PARTNER CHBANY

Tímto oznamujeme občanům, že dne 25.5.2017 (čtvrtek) bude Pošta ve Chbanech otevřena
pouze dopoledne (od 8:00 hodin do 10:00 hodin). Děkujeme za pochopení.

Chbanské noviny

2

C h b a n s ké n ov i ny
PŘIPRAVUJEME
 Mezinárodní den dětí dne 3.6.2017 od 14:00 hodin (sobota) ve Chbanech: pro děti je připraven
zábavný program plný soutěží, kolotoče apod. Letos akce obohacena o bubble fotbal (nový hit na českém trhu, zábavná kolektivní
hra, kde trénujete stabilitu, postřeh a navíc zažijete obrovskou legraci, tuto atrakci využívají v přípravě i prvoligové fotbalové
týmy).
Dle počasí se akce bude konat buď na dětském hřišti před
obecním úřadem nebo na sále ve Chbanech.
UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 18.5.2017 (čtvrtek) od 8:00 hodin do 14:30 hodin bude uzavřená Nechranická hráz v rámci
akce „VD Nechranice, bezpečností přeliv – oprava segmentu středního pole“.
Objízdná trasa je navržena ve směru na Kadaň po silnicích II.tř.č. 568, 224 a 225. Trasa objížďky:
odbočení ze silnice č. 568 na hráz VD – Tušimice – Kadaň ul. Hřbitovní – ul. Rokelská – most přes
Ohři – Rokle – Poláky – Vikletice odbočení na hráz VD – Chbany.
OZV OBCE CHBANY – VÝJIMEČNÉ ZKRÁCENÍ NOČNÍHO KLIDU

Na posledním jednání zastupitelstva obce Chbany dne 11.5.2017 byla schválena OZV č. 1/2017
o výjimečném zkrácení doby nočního klidu. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných
případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
V uvedené vyhlášce se zkracuje doba nočního klidu v těchto dvou případech:
- v noci z předposlední soboty v měsíci srpnu na následující neděli na dobu od 1:00 hodin do 6:00
hodin, a to pouze v obci Poláky (konání Pouťového festivalu a motorkářského srazu),
- v noci z 31. prosince na 1. ledna na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin, a to na území celé obce
(silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu nového roku).
A proč obec tuto vyhlášku vůbec vydala?
Novelou zákona o přestupcích provedenou zákonem č. 204/2015 Sb. se změnilo s účinností od
1. října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu. Ustanovení § 47
odst. 6 zákona o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou.“ S účinností od 1. října 2016 obce nemají možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu
prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního
klidu kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy změnila jen a pouze formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy,
kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví zákon.
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Co je to noční klid?
Pojem nočního klidu není zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přestupcích“), ani jiným právním předpisem vymezen. Noční klid je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož zachování má společnost zájem za účelem
spořádaného a poklidného soužití.
Co lze považovat za rušení nočního klidu?
Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního klidu,
které jsou způsobilé porušit nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek. Typicky se jedná
například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobování hluku jinou
činností.
Co je to doba nočního klidu?
Doba nočního klidu je definována zákonem o přestupcích jako doba od 22. do 6. hodiny. Noční
klid je tedy regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně.
Když je doba nočního klidu regulována přímo zákonem, znamená to, že po 22. hodině nelze
konat žádnou akci a akce tak musí po 22. hodině skončit?
Obecně lze konstatovat, že akce může být konána i po 22. hodině. Akce může být konána,
respektive může pokračovat, i po 22. hodině, avšak pouze takovým způsobem, aby nebyl narušován
noční klid. Pokud se však jedná o akci, při níž by mohlo docházet k činnostem, které by mohly
narušit noční klid (typicky hlasité projevy účastníků apod.) a tato není uvedena v obecně závazné
vyhlášce jako výjimečný případ, měl by pořadatel takové akce po 22. hodině akci omezit tak, aby
nedocházelo k rušení nočního klidu. Pokud se jedná o akci, která je vymezena v OZV může tato
akce po 22. hodině pokračovat způsobem, který by mohl narušovat noční klid.
Je třeba k pořádání slavností, společenských či rodinných akcí (oslav) souhlas obce a je jejich konání nějak omezeno?
Pokud jde o konání různých kulturních či společenských akcí, tak je nutno zdůraznit, že v České
republice není žádným zákonem omezeno konání těchto akcí. Zákon o přestupcích pouze stanovuje,
že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny.
Pokud pořadatelé těchto akcí respektují dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, lze
tyto akce konat i po 22. hodině. K pořádání oslav či různých akcí proto není třeba souhlasu
obce ani ohlášení konání této akce obci.
Lze v obecně závazné vyhlášce stanovit jako výjimečný případ rodinnou oslavu, konkrétně
například oslavu životního jubilea, oslavu výročí svatby apod.?
Konání rodinných oslav není zákonem obecně nijak omezeno. Samozřejmě platí, že konáním
rodinných oslav po 22. hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu tj. k obtěžování ostatních
občanů. Obecně lze konstatovat, že běžné rodinné oslavy není třeba a ani není žádoucí do
obecně závazné vyhlášky zahrnovat.
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Jak by měla obec postupovat při vymezení výjimečných případů, kdy chce dobu nočního
klidu zkrátit?
Obec na základě místních zvyklostí zná akce celoobecního významu, u nichž předpokládá konání
i po 22. hodině a kde dochází k rušení nočního klidu hlasitou produkcí či projevy účastníků akce.
Tyto aktivity obec zahrne do OZV. V průběhu roku pokud bude pořadatel připravovat konání konkrétní akce (doposud neuvedené v OZV), u které předpokládá pokračování i po 22. hodině včetně
hlasité produkce či projevů účastníků narušujících noční klid, sdělí tuto skutečnost obci v dostatečném předstihu (cca 1 měsíc před konáním akce) tak, aby na nejbližším zasedání mohlo zastupitelstvo obce rozhodnout o rozšíření seznamu akcí (v příloze OZV), u kterých dochází ke zkrácení doby
nočního klidu.
Co je to vlastně výjimečný případ?
Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 je za výjimečný případ nutno považovat takovou
událost, kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen zájmem na udržení
místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity.
A co z uvedeného vyplývá? Svým způsobem se pro občany tolik toho nemění – stále si mohou
pořádat oslavy, rodinné akce, svatby, apod. a stále se mají k ostatním spoluobčanům chovat tak, aby
je hlukem neobtěžovali. Vyhlášky mají sloužit hlavně k tomu, aby občané mohli předvídat, kdy
bude noční klid kratší nebo žádný a mohli se na uvedenou skutečnost připravit. Proto je obcím
doporučováno zkracovat dobu nočního klidu pouze na výjimečné případy, aby se jednalo jen o několik dní v roce (informace čerpány z Metodiky Ministerstva vnitra ČR).
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:

 Krajský úřad pro Ústecký kraj – Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy – „1. aktualizace
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“),
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – Veřejná vyhláška (monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání),
 TRADE REALITY s.r.o. – Aukční vyhláška pro prodej rekreační chalupy v obci Poláky,
 TRADE REALITY s.r.o. – Aukční vyhláška pro prodej garáže v obci Poláky,
 SČVK a.s. – Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016,
 Obec Chbany – informace o tom, že se na obci Chbany nachází posudek o vlivech záměru „Zdvojení stávajícího vedeni V430 Hradec – Chrást“ na životní prostředí (do dokumentace je možné nahlížet na obci Chbany do 18.4.2017),
 Obec Chbany – Usnesení z 3/2017 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 11.5.2017,
 Obec Chbany – OZV č. 1/2017, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu,
 Obec Chbany - Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 13.4.2017,
 Finanční úřad pro Ústecký kraj – Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí na rok 2017),
 Mikroregion Nechranické – Závěrečný účet za rok 2016,
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální
zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (nový seznam od 21.2.2017).
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Bůček na zázvoru pečený s
bramborami (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 700 – 800g vepřového bůčku, 500g
brambor, 1 velká cibule, 3-4 stroužky česneku, zázvor cca. 4-5 cm, kmín, pepř, sůl, uzená paprika, vývar nebo voda, lžíce sádla.
Bůček a oloupané brambory nakrájíme na
větší kousky. Zázvor a česnek oloupeme a nastrouháme. Cibuli nakrájíme na klínky.
Nakrájené maso osolíme, opepříme, posypeme kmínem a přidáme česnek se zázvorem. Důkladně vše vetřeme do masa a necháme chvíli odpočinout.
V pekáči vhodném do trouby rozpustíme sádlo a maso zprudka opečeme. Přidáme cibuli, podlijeme vývarem nebo vodou a přikryté pečeme asi půl hodiny při 200°C.
Brambory osolíme, posypeme paprikou a po půl hodině pečení přidáme do pekáče k masu. Přikryjeme a pečeme dalších asi 40 minut do měkka. Před koncem pečení pekáč odkryjeme a dopečeme do křupava. Dobrou chuť.
INZERCE

Obec Chbany přijme na hlavní pracovní poměr (krátký/ dlouhý týden) kuchaře/ kuchařku do
Pohostinství ve Chbanech a na dohodu brigádníka (pátek až neděle) na pozici číšník/ servírka do
Pohostinství v Polákách. Bližší informace u provozní pohostinství – Štěpánka Hoření, tel:
608 366 251.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 21.5.2017 od 17:30 hodin: Cuky a Luky film - CUKY LUKY FILM
Vám povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná video-‐bloggerka, která touží po slávě a Luky (Zuzana Šebová) je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí a tou je
láska. Aby Luky získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. Co se však
stane, když tou obyčejnou ženou bude právě expertka přes trapasy ‐ Cuky? Komedie/ Slovensko/
2016. Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 31.5.2017 od 20:00 hodin: Špunti na vodě - Rodiče bratrů Igora (Jiří
Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec
Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za
rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých
jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru,
který přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která
touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Rodinný/ Komedie/ Česko/
2017. Vstupné: 110,-Kč.
Chbanské noviny

6

C h b a n s ké n ov i ny
 Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, dne 3.6.2017 od 10:00 hodin: Narozeniny Maxipsa Fíka Tradiční oslavy narozenin Maxipsa Fíka jsou zpět ve velkém stylu! Součástí bohatého programu
jsou divadelní i hudební vystoupení nejen pro děti - těšit se můžete třeba na Indiánskou pohádku
nebo taneční odpoledne s Majdou, kterou znáte z Kouzelné školky. Chybět nebude řada zábavných
atrakcí jako skákací hrad, motokáry, malování na obličej, fotostánek, kolotoč nebo trampolína. Pokud jste odvážní, určitě navštívíte Strašidelný strom a Bubákov z kočovného muzea strašidel, a
zruční jedinci si zase mohou leccos užitečného vyrobit v řemeslných stáncích a dílnách DDM
Šuplík. U Splitu se můžete projet na koni nebo si prohlédnout loutkový ateliér. Zasoutěžíte si samozřejmě také v oblíbeném Mistrovství světa ve skoku pro něco. A večer určitě nevynechejte večerníčkový festiválek Maxipsa Fíka v kině Hvězda. Na závěr nás čeká lampionový průvod a promítání pohádek v Amfíku. Vstupné: 0,-Kč.
 Františkánské zahrady v Kadani, dne 10.6.2017 od 10:00 hodin: Party ve Františkánu – tradiční
hudební festival, na kterém vystoupí např. Monkey Business, Michal Pavlíček & Monika Načeva
& Pavel Boškovec Quartet, Zrní, Minus123minut, Jan Hřebejk a mnoho dalších. Vstupné v předprodeji: 380,-Kč, na místě 480,-Kč, děti do 135 cm zdarma.
 Letní kino Žatec, dne 10.6.2017 od 21:00 hodin: Špunti na vodě – obsah viz. výše. Vstupné:
110,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Na začátku dnešního slova starosty bych se vrátil k článku, který vyšel v 10/2016 a týkal se nové
vyhlášky obce Chbany ve věci stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Cituji:
Jak jsme již informovali ve výtahu z 6/2016 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 15.9.2016,
byla schválena nová vyhláška č. 1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlavní změna oproti minulé vyhlášce je ve stanovení místního koeficientu. Doposud byl koeficient
na nejnižší hranici a to 1, nyní se navýšil na 2 (tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za
jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí: pozemky orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů). Zastupitelé mají možnost
navýšit koeficient až na 5.
K uvedenému tématu proběhla na jednání zastupitelstva diskuze. Místo zvyšování daně od zastupitelů byly předneseny návrhy, např. propustit zaměstnance, které obec využívá přes dotace VPP
anebo zavřít pohostinství, obchod, či snížit výběr nabízeného sortimentu těchto provozoven, zkrátit
pracovní doby, mzdové náklady apod. Byl vznesen i návrh, že by se daň měla zvednout, ale zároveň
by se měla vymyslet nějaká kompenzace pro trvale žijící. Uvedené bohužel není z právního hlediska
tak snadné, mohlo by dojít k diskriminaci osob, kterých by se tato kompenzace netýkala.
Zvýšení uvedené daně je jedna z pravomocí, díky které si obec může zvýšit příjmy do obce. Ve
všech ohledech jdou ceny nahoru a výdaje obce jdou samozřejmě také nahoru, ale příjmy již tolik
ne.
Tato vyhláška se hlavně ve velké míře dotkne rekreantů, jelikož je zde cca. 500 rekreačních chat
a místních max. do 100 domů. Všichni dobře vědí, že s chataři jsou neustále problémy, hlavně co se
týče odpadového hospodářství a neustále jsou na ně stížnosti ze stran místních. Zákon bohužel neumožňuje, aby např. byl poplatek za odpad jiný pro trvale žijící a chataře.
Chbanské noviny

7

C h b a n s ké n ov i ny
V průběhu příštího roku již bude známo, o kolik jsou příjmy obce vyšší a peníze se samozřejmě
mohou využít na různé opravy, které jsou v obcích potřeba – výměna autobusových zastávek, realizace nových chodníků a opravy stávajících, dokoupení úředních desek, vytvoření odpočinkových
zón apod.
Ještě bych uvedl, že obec Chbany drží v obci občanskou vybavenost (obchod, škola, pohostinství,
pošta), která mimo jiné podstatně zvedá ceny nemovitostí díky „atraktivnosti oblasti“, ale obec
z toho žádné zisky nemá. Na zvýšení uvedeného koeficientu přistoupila řada obcí již v minulosti a
v okolí jsme byly jedna z mála obcí, kdo tuto možnost nevyužila a daň nezvedla.
K uvedenému článku se vracím hlavně z důvodu, že občanům začaly chodit složenky na daň
z nemovitosti a obec je osočována, že si zvedla daň a ani o tom neinformovala. Rád bych podotkl,
že všechny informace jsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k nahlédnutí i na www stránkách obce
a vždy jsou podstatné informace zmiňovány v novinách, ale nemůžeme za skutečnost, že si to někdo
nepřečte. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, informace o zasedání jsou min. 7 dní dopředu zveřejněny na úřední desce a každý občan má právo se takového jednání zúčastnit.
Jak jste si mohli povšimnout, v obci Malé Krhovice a v obci Poláky byly již dokončeny autobusové zastávky. V obci Chbany a v obci Vadkovice jsou již připraveny podkladové plochy pod zastávku a čeká se již jen na instalaci zastávek. Ke každé zastávce budou ještě dodatečně montovány
odpadkové koše.
V obci Poláky již byly započaty práce na vybudování chodníku k autobusové zastávce u silnice.
Upozorňujeme občany, že chodník bude poté muset projít schvalovacím procesem – kolaudací a do
té doby nebude moc být využíván, proto na něm budou prozatím umístěny cedule „Zákaz vstupu“.
Věříme, že se jedná jen o malou komplikaci a chodník bude sloužit občanům v co nejkratším termínu.
Jelikož se opětovně objevují stížnosti na volně pobíhající psy, rád bych občanům připomněl OZV
č. 2/2005, kterou jsou stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Psi musí být
vedeni na veřejném prostranství na vodítku s obojkem. Dokážeme pochopit, že se může stát, že pes
někdy uteče, ale pokud se toto děje pravidelně, tak je chyba hlavně na straně majitele psa, který
dostatečně nezajistil, aby se toto neopakovalo. Majitel psa je mimo jiné povinen si po svém psovi
uklízet!!!! V obou případech se jedná o porušení vyhlášky a může to být řešeno v přestupkovém
řízení. Obec má k dispozici sáčky na psí exkrementy a stačí si je pouze vyzvednout na obecním
úřadě.
Dne 13.5.2017 proběhla opětovně sběrná sobota v obci Chbany. I když stále informujeme dopředu, že by se měl sběr předávat z ruky do ruky, stále se nám vytváří hromady i 14 dní dopředu u
kontejnerů. Uvědomte si, že je to vizitka lidí a ne obce. Obec to nebude dopředu uklízet, jelikož
beztak se vždy najdou tací, co to zde budou vytvářet stále dokola. Letos se auto otáčelo s odpadem
3x. Děkujeme těm, co odpad likvidují v rámci sběrné soboty a nevytvářejí nepořádek kolem popelnic.
Závěrem bych chtěl poukázat na fakt, že v obcích opakovaně jezdí auta rychle – více jak povolenou rychlostí (hlavně v obci Poláky a Chbany). Uvědomte si, že po obci se pohybují starší lidé a
hlavně děti, stačí jedna malá neopatrnost a může se stát neštěstí, které již vrátit zpět nejde. Neřekl
bych, že je projevem frajerství jezdit takto po obci, spíše je to projev blbosti. Buďme ohleduplní ke
svému okolí.
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