C h b a n s ké n ov i ny

10/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
V OBCI CHBANY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 8. října a 9. října 2021. V
první den voleb – v pátek 8. října 2021 proběhlo hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den
voleb – v sobotu 9. října 2021 se hlasovalo od 8.00 do 14.00 hodin.
V obci Chbany bylo zapsáno 539 voličů, z toho byla 309 voličům vydána úřední obálka a bylo
306 platných hlasů. Volební účast v obci Chbany byla 57,33%.
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 v obci Chbany:
Strana
Platné hlasy
číslo
název
celkem
%
1
Strana zelených
2
0,65
2
Švýcarská demokracie
0
0,00
3
VOLNÝ blok
3
0,98
4
Svoboda a př. demokracie (SPD)
50
16,33
5
Česká str. sociálně demokrat.
6
1,96
7
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
1
0,32
8
Trikolora Svobodní Soukromníci
2
0,65
9
Aliance pro budoucnost
0
0,00
10 Hnutí Prameny
0
0,00
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty
7
2,28
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
41
13,39
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
0
0,00
16 Koruna Česká (monarch. strana)
0
0,00
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
12
3,92
198 Komunistická str. Čech a Moravy
11
3,59
20 ANO 2011
169
55,22
21 Otevřeme ČR normálnímu životu
2
0,65
Výsledky voleb jsou zveřejněny na www.volby.cz , kde se můžete podívat na další obce a případné přednostní hlasy jednotlivých kandidátů.
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VÝTAH Z 6/2021 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
11.10.2021

Dne

11.10.2021 od 17:00 hodin se uskutečnilo šesté zasedání zastupitelstva obce Chbany
v tomto roce. Přítomno bylo nakonec 8 členů zastupitelstva.
Hlavními body uvedeného zastupitelstva bylo řešení pozemkových vztahů mezi obcí a soukromími vlastníky. Ze strany zastupitelstva bylo schváleno:
- záměr prodeje p.p.č. 220/6 o výměře 4 m2, ostatní plocha (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č.
220/1, která je ve vlastnictví obce), vše v k.ú. Chbany, která byla vytvořena na základě Geometrického plánu č. 134-50/2021 vyhotoveném společností Heros Geodézie s.r.o. (Březenec 285, Jirkov),
- záměr narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 134-50/2021 (Heros
Geodézie s.r.o., Březenec 285, Jirkov) – p.p.č. 220/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chbany,
ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 220/1), p.p.č. 221/41 o výměře
50 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením
z p.p.č. 221/1) a p.p.č. 8/4 o výměře 20 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví SJM P.L.
a D.L. (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 8/1), formou směny těchto pozemků s tím, že rozdíl
v m2 pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2),
- záměr narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 134-50/2021 (Heros
Geodézie s.r.o., Březenec 285, Jirkov) – p.p.č. 221/42 o výměře 23 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Chbany, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 221/1), p.p.č. 8/5 o
výměře 2 m2, zahrada, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví V.C., V.C., D.L. a Z.M. (tato parcela vznikla
oddělením z p.p.č. 8/2) a p.p.č. 8/6 o výměře 8 m2, zahrada, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví V.C.,
V.C., D.L. a Z.M. (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 8/3), formou směny těchto pozemků
s tím, že rozdíl v m2 pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2),
- záměr narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 260-195/2021 (ing.
Tomáš Karbáč, Příční 280/9, Pustiměř) – p.p.č. 370/2 o výměře 78 m2, ostatní plocha, v k.ú. Vikletice, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením 63 m2 z p.p.č. 370 a oddělením 15
m2 z p.p.č. 372/1) a p.p.č. 434 o výměře 8 m2, ostatní plocha, v k.ú. Vikletice, ve vlastnictví T.N.
(tato parcela vznikla oddělením z st.p.č. 23/3), formou směny těchto pozemků s tím, že rozdíl v m2
pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2)
- záměr narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 112-51/2021 (Heros
Geodézie s.r.o., Březenec 285, Jirkov) – p.p.č. 237/13 o výměře 185 m2, ostatní plocha, v k.ú. Přeskaky, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 237/5) a p.p.č. 355/2 o
výměře 15 m2, ostatní plocha, v k.ú. Přeskaky, ve vlastnictví L.H. (tato parcela vznikla oddělením
z p.p.č. 355), formou směny těchto pozemků s tím, že rozdíl v m2 pozemků bude doplacen (120,Kč/m2),
- narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 589-15/2021 (Heros Geodézie
s.r.o., Březenec 285, Jirkov) formou směny a to p.p.č. 63/102 o výměře 308 m 2, ostatní plocha,
v k.ú. Poláky, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 63/14 o výměře
266 m2 a z p.p.č 63/34 o výměře 42 m2) za p.p.č. 63/105 o výměře 126 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Poláky, ve vlastnictví R.L. (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 63/15 o výměře 121 m2 a z p.p.č.
63/18 o výměře 5 m2), s tím, že rozdíl v m2 (182 m2) pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2),
- prodej části st.p.č. 25 o výměře 30 m2, zastavěná plocha (tato část parcely vznikla oddělením 30
m2 z p.p.č. 1/1 ve vlastnictví obce) a p.p.č. 1/3 o výměře 62 m2, ostatní plocha (tato parcela vznikla
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oddělením z p.p.č. 1/1 ve vlastnictví obce), vše v k.ú. Roztyly, které vznikly na základě Geometrického plánu č. 67-88/2021 (Petr Latinák, Šafaříkova 2836, Chomutov), a to žadateli S.P. za cenu
120,-Kč/m2,
- dohodu o zrušení předkupního práva mezi obcí Chbany (IČ: 00261882) a Mydlářka a.s. (IČ:
46356142) na st.p.č. 64/3 o výměře 60 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 64/4 o výměře 94
m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 89/7 o výměře 81 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 89/12 o výměře
192 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 89/13 o výměře 78 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 89/15 o výměře 446
m2 (ostatní plocha), vše v k.ú. Soběsuky nad Ohří.
Dále zastupitelé schválilil Rozpočtové opatření č. 2/2021, zajištění spolufinancování na projekt
„Chbany-veřejné osvětlení“ a vzali na vědomí Zápis finančního výboru ze dne 13.9.2021.
Závěrem byla schválena Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku společnosti mimo základní
kapitál ze dne 11.10.2021 mezi obcí Chbany (IČ: 00261882) a společnosti Služby obce Chbany
s r.o. (IČ: 25489658) a Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě pro obstarání záležitostí příkazce ze dne
11.10.2021 mezi obcí Chbany (IČ: 00261882) a společnosti Služby obce Chbany s r.o. (IČ:
25489658).
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 31.10.2021) k nádobám na separovaný
odpad s tím, že následující den budou odvezeny. Harmonogram svozu odpadů (+ stanoviště kontejnerů na separovaný odpad) je zveřejněn mimo jiné na stránkách obce – www.chbany.cz, v sekci
„občan“.
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 na Poště ve Chbanech.
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 krabičky
ecocheese, která je umístěna v Obchodě Chbany).
Nově lze v obci také odevzdávat malé a velké elektrospotřebiče. Sbírají se ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily apod. ZDARMA lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
Malé elektrospotřebiče se odevzdávají na Obecním úřadě ve Chbanech v úřední dny (pondělí a
středa od 7:30 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin) a velké spotřebiče po
telefonické domluvě na tel. 474 392 022. Uvedená možnost platí i pro chataře!!!
Informace o plánované sběrové sobotě jsou na konci čísla dnešních novin. Dodržujte prosím
uvedené pokyny!!! To, že tam někdo „prasácky“ umístí bordel několik dní dopředu bez našeho vědomí, to neznamená, že to musíte dělat i vy. Děkujeme za pochopení.
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RECEPTY

V

dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na koláč s jablky a tvarohem
z dvojího těsta (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 1. vrstva – 300g hladké mouky, 100g moučkového cukru, 250g studeného másla,
špetka soli, 1 vejce, 1 lžíce kysané smetany nebo rumu, 2. vrstva – 750g jablek, cukr, 1 lžička mleté
skořice, 1 sáček vanilkového pudinku, 3. vrstva – 750g
tvarohu, 250ml smetany ke šlehání, cukr dle chuti, citronová kůra, 4. vrstva – 3 vejce, 200g moučkového
cukru, 100ml oleje, 5 lžic vody, 200g polohrubé mouky,
½ prášku do pečiva, 1-2 lžíce kakaa.
Nejdříve připravíme jablkovou náplň, aby vystydla.
Jablka zbavíme jadřinců, na hrubém struhadle nastrouháme i se slupkou. Dáme do kastrůlku, přidáme cukr,
skořici, malinko zalijeme vodou a podusíme. Vanilkový pudink rozmícháme v troše vody a vlijeme do
jablek, za stálého míchání povaříme. Necháme vychladnout. Všechny suroviny na tvarohovou náplň
dáme do mísy a ušleháme dohladka.
1. vrstva - do mísy prosejeme mouku, přidáme sůl, cukr, vejce, studené máslo nakrájené na kostičky a smetanu nebo rum. Vše dobře propracujeme na hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme
30 minut v lednici odpočinout. 4. vrstva - vejce ušleháme s cukrem. Postupně přidáváme ostatní
suroviny a šleháme. Těsto (1. vrstva) vyválíme na velký plech s vyšším okrajem a poklademe
jablkovou náplní, pak potřeme tvarohovou náplní a zalijeme tmavým těstem (4. vrstva).
Koláč vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme na 180 stupňů asi hodinu, ale záleží na typu
trouby, každá peče jinak. Pro jistotu zkusíme špejlí. Dobrou chuť.
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

2/2021

Sada 3ks menších klíčů (označení FESTA)

Chbany
dětské
hřiště

1.7.2021

3/2021

1ks jízdní kolo zn. OLPRAN MAGIC 24,
černé barvy – rám kola s odpruženou vidlicí a
osazením (řazení, brzdy), bez kol

Vikletice

4/2021

Spací pytel zelené barvy

Vikletice

5/2021

Dětská náušnice

Chbany –
dětské
hřiště

Obci odevzdáno dne 4.8.2021
(nález v rámci krádeže v období od 15.5.2020 do
28.5.2020)
Obci odevzdáno dne 4.8.2021
(nález v rámci krádeže v období od 15.5.2020 do
28.5.2020)
11.8.2021
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 20.10.2021 od 20:00 hodin a dne 29.10.2021 od 17:00 hodin: Karel Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho
roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm
nechybí Gottův nadhled a humor. Vstupné: 140,-Kč.
 Divadlo Žatec, dne 21.10.2021 od 19:00 hodin: Setkání Zuzany Bubílkové a Jiřího Krampola
- Zuzana BUBÍLKOVÁ (poprvé) a Jiří KRAMPOL (po dlouhé době), se sejdou na jevišti žateckého
divadla, aby si popovídali spolu a s diváky o všem, co je zajímá, o současném dění ale i o jejich
působení na obrazovkách TV Šlágr. Vstupné: 220,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 22.10.2021 od 17:30 hodin: Zbožňovaný - Uznávaný a všemi oblíbený
pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na
zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga, která se už nemůže dočkat, až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem se nedávno
rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu vždy považovala za svůj
velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno
velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou. A Dana samozřejmě
očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky
a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 22.10.2021 od 17:00 hodin: Láska na špičkách - Příběh romantické
komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s
náladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na
opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené finanční prostředky stavení
rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov. A přivydělává si tím, že vede v místní škole kroužek pohybové výchovy. Učí životem unavené ženy dávno zapomenutým tanečním pohybům a jejich
dcerky základům baletu. Petr na venkově není šťastný, chce dělat kariéru v Praze. Manželství procházející krizí, nejistá existence a lidská omezenost některých obyvatel malého města Terezu nutí
táhnout na vlastních bedrech víc, než možná dokáže unést. Naštěstí jsou tu její malé "primabaleríny", které mají do dokonalosti daleko, ale o to víc jsou roztomilejší a Terezin nakažlivý optimismus. Ale život nám klade do cesty nečekané nástrahy. Jedné noci mlýn začne hořet, na scéně se
objevují dobrovolní hasiči a jejich hezký velitel. Petr Tereze oznamuje, že stěhuje do Prahy, ředitel
školy, že kroužek pohybové výchovy chce vedení města zrušit, a na scéně se z ničeho nic objeví
Tereziny kamarádky. Pokud to všechno chce Tereza ve zdraví přežít, bude myslet vymyslet plán.
Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 24.10.2021 od 17:00 hodin: Zbožňovaný – informace viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 24.10.2021 od 17:30 hodin: Mstitel - Nekorektní filmová komedie s
vysokou hladinou podvratnosti a alkoholu. „Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž se
zkrachovalý herec rozhodne propít až k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko
START. A když ne to, tak se alespoň všemu pomstít, především šéfovi divadla, který ho vyhodil, a
manželce, která ho hned poté vyhodila rovněž. Anton býval slavný divadelní herec, leč krutý život
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počal mu do cesty klásti proradné překážky. Například židli nebo díru, což není po čtrnácti pivech
lehké zdolat. Když ho ředitel divadla vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu, vezme Anton
osud do svých rukou. A začne chlastat ještě víc. Rozjede se plejáda fantastických zážitků a (ne)chtěných vtipů, ovšem srandičky mají jeden háček – Antonova manželka se tomu vůbec nesměje. A
opustí ho definitivně i s jeho synem, tátovým největším obdivovatelem. Anton v zoufalství (a kocovině) synkovi nakecá, že se chystá na misi na Mars, proto je tohle období tak těžký. A těžký
období to teda ještě bude, že i let do Vesmíru bude proti existenci na Zemi pohoda. Přístupné od 15
let. Vstupné: 110,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 26.10.2021 od 17:30 hodin: Zátopek - Výpravný film režiséra Davida
Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových
atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i
ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 28.10.2021 od 17:30 hodin: Chyby – Ema je energická pětadvacetiletá
prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici.
Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné
bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď a tady. Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje
sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby. Přístupné od 15 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.10.2021 od 17:30 hodin: Večírek - Na večírku se postupně scházejí
bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických
vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou
zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.
Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 29.10.2021 od 20:00 hodin: Prvok, Šampón, Tečka a Karel - V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak
si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů.
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a
scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou
kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo
splní úkol, není sráč. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 100,-Kč.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- Obec Chbany: Usnesení z 6/2021 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 11.10.2021,
- Obec Chbany: Záměr směny v k.ú. Chbany – 2x, záměr směny v k.ú. Přeskaky, záměr směny
v k.ú. Vikletice a záměr prodeje v k.ú. Chbany,
- ČEZ Distribuce a.s.: - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (oznámení o odstraňování a
oklešťování stromoví a jiných porostů),
- Město Kadaň: Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) – stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích (k.ú. Chbany),
- Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst.
1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022,
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- MěÚ Kadaň: Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) – v obci Vikletice z důvodu pokládky
kabelu NN,
- 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.: Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů),
- Obec Chbany: Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Přeskaky,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 15.10.2021,
- 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 19.8.2019).

ČEZ A.S. – UPOZORNĚNÍ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluje ČEZ
Distribuce, a.s. upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce obce Chbany (i na adrese www.chbany.cz).
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost
provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s.,
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po
těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených
pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se
nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte
provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí
při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být
ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800
850 860.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při
neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při
vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související
s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16-20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ks.
Prodej: 27.10.2021: Chbany – u Obecního úřadu - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek: cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., ,tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UPLATNĚNÍ OSVOBOZENÍ PODLE § 4 ODST. 1
PÍSM. K) ZÁKONA Č. 338/1992 SB., O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2022

Tento článek je určen poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří si v daňovém přiznání nárokují
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů. K 1. 1. 2020 došlo k novelizaci tohoto ustanovení.
Pro zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo možné na základě přechodných ustanovení uplatnit
osvobození podle zákona ve znění do 31. 12. 2019 i ve znění od 1. 1. 2020. Od zdaňovacího období
roku 2022 JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona ve znění do
31. 12. 2019 u:
- pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud
nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop,
mokřad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále
jen „LPIS“),
- pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná o pozemky
ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.
Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje 1. 1. 2022
nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období
roku 2022, a to nejpozději do 31. 1. 2022.
Osvobození u krajinného prvku bude možné uplatnit pouze v případě, že krajinný prvek již bude
k 1. 1. 2022 v evidenci ekologicky významných prvků zaevidován. Evidenci provádí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) na základě podnětu nejčastěji vlastníka nebo uživatele
pozemku podaného písemně, prostřednictvím datové zprávy nebo osobně na kterémkoliv pracovišti
SZIF.
Všechny potřebné informace a sdělení k dané problematice byly zveřejněny na stránkách Finanční správy ČR dne 13. 7. 2021 - https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitychveci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021 a jsou k dispozici jak na stránkách obce, tak i na samotné
úřední desce. V případě dalších dotazů je vhodné kontaktovat svého správce daně.
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SLOVO STAROSTY

V minulém čísle Chbanských novin jsme avizovali, že dne 25.9.2021 se měl konat reprezentační ples obce Chbany. Obec se nakonec rozhodla ples opětovně odložit – byl menší zájem o lístky
(přičemž náš ples byl vždy během 3 dní vyprodaný) a hlavně „nechuť“ mít zakrytá ústa, pokud by
člověk nekonzumoval. Na prosinec obec měla naplánované dvě vnitřní kulturní akce – besídku nejen pro seniory a pak mikulášskou diskotéku pro děti. Obec se rozhodla tyto akce zrušit. Prozatím
stále zůstává v platnosti venkovní akce „rozsvícení stromečku“, která je naplánovaná na středu dne
1.12.2021.
Jak jste si mohli povšimnout, v části obce Chbany se budovalo nové veřejné osvětlení. Obec
osvětlení musela vybudovat „nedobrovolně“, respektive společnost ČEZ Distribuce a.s. se rozhodla
umístit své vedení NN do země a odstranit stávající sloupy, na kterých měla obec mimo jiné umístěné veřejné osvětlení. Do budoucna to nejspíše čeká i naše další obce. Už nyní víme, že další na
řadě bude obec Přeskaky, tam se realizace plánuje na rok 2025. Obec požádala o dotaci z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 na podporu vybudování nového veřejného osvětlení v obci
Chbany. Dotace bude poskytnuta ve výši 286 tis. Kč (celá akce vyjde na cca. 1,4 mil. Kč).
Od 1.11. začíná období tzv. vegetačního klidu, kdy je vhodné kácet a prořezávat stromy. V našich obcích se nachází řada stromů, které jsou buď oschlé nebo přerostlé nebo již ohrožují majetek
soukromých vlastníků, apod. Obec tedy začne od 1.11. s údržbou veřejné zeleně – buď si obec uvedené provede sama, nebo na to bude najata odborná firma (dle náročnosti).
Dne 23.10.2021 bude probíhat sběrová sobota v naší obci. S největší pravděpodobností se bude
jednat o poslední sběrovou sobotu. Obec momentálně pracuje na vybudování „místa zpětného odběru“. Pro občany by to znamenalo, že by nemuseli čekat na sběrovou sobotu 2x do roka, ale bylo
by jim umožněno odkládat na tomto místě odpad celoročně. Bližší informace budou poskytnuty po
vybudování uvedeného místa.
Závěrem bych se pozastavil nad tématem „Bohemia Energy“. Bohemia Energy ukončuje svou
činnost, přechází povinnost dodávat plyn či elektřinu dosavadním zákazníkům na tzv. dodavatele
poslední instance, který tak musí činit za ceny určené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).
Dodavatelem poslední instance je některá z velkých společností, která funguje jako jistá záchranná
síť pro spotřebitele, jejichž dodavatel ukončil dodávky elektřiny popřípadě plynu. Pro dodávky
elektřiny na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s. je dodavatel ČEZ Prodej, a.s. Tato společnost vydala k dané situace stanovisko, které je mimo jiné zveřejněno na jejich stránkách. CITACE ze stránek - https://www.cez.cz/cs/dpi :
V současné chvíli probíhá předávání údajů od původního dodavatele ke všem odběrným místům,
která se k nám převádí. Z vaší strany teď není potřeba činit žádné kroky. Pokud to není nutné, vyhněte se prosím kontaktování naší zákaznické linky, ta je aktuálně plně vytížena. Postupně každému
zákazníkovi pošleme oznámení poštou, v některých případech SMS zprávou. Jakmile budete převedeni k nám, bude vám účtována cena podle ceníků stanovených Energetickým regulačním úřadem,
cena je odvozena od vaší distribuční sazby. Pro obsluhu zákazníků dodavatele poslední instance
jsme připravili speciální linku 800 111 300, na které budou pro vás k dispozici průběžně aktualizované nejdůležitější informace. S dotazy na převod prosím nekontaktujte zákaznickou linku ČEZ ani
pobočky.
POZOR NA NOVÉ ENERGOŠMEJDY!!! Je velmi pravděpodobné, že současnou situaci, kdy
stovky tisíc lidí budou v příštích měsících hledat nového dodavatele, zneužijí nejrůznější neseriózní
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subjekty (tzv. energošmejdi). Vidíme aktivitu stávajících energošmejdů i subjekty nově vznikající. Dejte si proto pozor na podezřele výhodné nabídky, různé pokoutně nabízené „tajné“ ceníky
a na obchodníky, kteří vás přemlouvají k urychlenému jednání po telefonu, nebo se dokonce nestydí
přijít až k vám domů, aby vás přesvědčili k podpisu nevýhodné smlouvy.
Chápeme, že vysoké ceny v režimu dodavatele poslední instance jsou nepříjemné, ale přesto doporučujeme výběru nového dodavatele věnovat čas, různé nabídky pečlivě porovnat a vše si rozmyslet. Je na místě zvážit nejen nabízenou cenu za dodávky, ale zaměřit se také na případné kličky
ve smlouvě, různé skryté smluvní pokuty a další podivné podmínky obsažené v textu samotné
smlouvy i v obchodních podmínkách a cenících. Samozřejmě doporučujeme zvážit, jakou má daný
dodavatel pověst a pozici na trhu.
Jiří Hoření, starosta obce
SBĚROVÁ SOBOTA

Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 23.10.2021 provedena
sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu PRO MÍSTNÍ OBČANY a
CHATAŘE se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad: kovový šrot, koberce, nábytek, apod. (NE PNEUMATIKY!!!!)
Nebezpečný odpad: nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry,
oleje, barvy, olověné akumulátory
Elektroodpad: lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení), drobné domácí elektrozařízení
HODINA
STANOVIŠTĚ
8,00 – 8,15
Chbany
stanoviště č.1 – u čp. 29
8,20 – 8,30
Chbany
stanoviště č.2 – u hasičárny
8,35 – 8,55
Chbany
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
9,05 – 9,15
Přeskaky
stanoviště č.4 - náves
Roztyly
stanoviště č.5 – nad kapličkou
9,30 – 9,50
Soběsuky
stanoviště č.6 – u prasečáku
10,00 – 10,15 Vikletice
stanoviště č.7 – na parkovišti proti camp Piraňa
Vikletice
stanoviště č.8 – na návsi
Vadkovice
stanoviště č.9 – u nádrže
10,25 – 11,05
Vadkovice
stanoviště č.10 - parkoviště
11,15 – 11,25 Malé Krhovice stanoviště č.11 – na návsi
11,35 – 12,20 Poláky
stanoviště č.12 – na návsi
12,30 – 12,40 Hořenice
stanoviště č.13 – u rozboče
Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají povinnost zneškodňovat odpady
dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství odpadu (ze
stanovišť se nebude odjíždět dříve, než je zde uvedeno).
RESPEKTUJTE UVEDENÉ POKYNY A NEVYTVÁŘEJTE NÁM SKLÁDKY ODPADU DOPŘEDU!!!
Informace o periodiku: Chbanské noviny, periodicita: 12x ročně, místo vydávání: Chbany, číslo: 10/2021, vydáno dne: 19.10.2021.
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