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Ze zasedání rady
20. 2. 2002

informaèní listy

È e r n o  i c e

l Rada souhlasí se stavbami RD v ulici
Domalická, v lokalitì Na Ladech, Vráská
l Rada souhlasí s dìlením pozemkù v ulici Mánesova
l Rada souhlasí s uzavøením smlouvy na
akci rekonstrukce a pøístavba objektu è.p.
404 (budova pro ZU) s firmou Spilka
a Øíha, která vyhrála výbìrové øízení, nabídla nejnií cenu i nejkratí termín realizace.
l Rada souhlasí s ukonèením mandátní
smlouvy s firmou Profi Jihlava na inenýrskou èinnost pro akci plynofikace, z dùvodu zmìny poadavkù na odbornou pomoc oproti pùvodnì uzavøeným podmínkám. Rada mìsta ukládá investiènímu odboru, aby specifikoval potøebu odborné pomoci v rámci plynofikace a na rozsah této
pomoci pøedloil nabídky.
l Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku
na kalové èerpadlo pro tlakovou kanalizaci
RD v ulici Pod Viòovkou.
l Rada souhlasí s pøechodem uívacího
práva k bytu v è. p. 102. Nárok vzniká ze
zákona z dùvodu pøímého pøíbuzenského
vztahu mezi zemøelou uivatelkou bytu
a adatelkou o pøechod uívacího práva.
l Rada doporuèuje zastupitelstvu odprodej pozemkù o ploe 1  12 m2 vlastníkùm
domu V Libuinì, jeho stavba byla ji cca
pøed 15 lety zaloena èásteènì na pozemku
mìsta.
l Rada souhlasí s uzavøením dodatku
smlouvy k zajitìní dopravní obslunosti
linkou 315.
l Rada souhlasí s nakoupením nových
èerpadel pro vodárnu V Kosinì.
l Rada projednala návrh kalkulace vodného a stoèného pro rok 2002 a schválila
vodné ve výi 22,50 Kè/m3 a stoèné ve výi 24,80 Kè/m3.
l Rada souhlasí s koupí poèítaèe pro
Mìstské kulturní støedisko.

ze zasedání zastupitelstva
l Rada urèuje vozidlo mìstské policie jako
vozidlo uívající právo pøednosti v jízdì dle
zákona o pravidlech provozu na pozemních
komunikací.
l Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku ve
výi 5 000 Kè Klubu dùchodcù Èernoice na
úèast pøi kulturních akcích.
l Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku ve
výi 15 000 Kè na èinnost základní organizace Èeského zahrádkáøského svazu v Èernoicích.
l Rada projednala návrh øeditelek mateøských kol a souhlasí se zvýením èástky za
celodenní stravné v mateøských kolkách od
1. bøezna 2002 na èástku 32 Kè.
l Rada byla seznámena s výsledkem otevírání obálek s nabídkami na koupi pozemku
ve vlastnictví mìsta è. parc. 4713/2 a doporuèuje zastupitelstvu schválení prodeje v nejvyí nabídce a to za cenu 1 250 Kè/m2.
l Rada souhlasí s pøijetím dotace od Státního fondu P a doporuèuje zastupitelstvu pøijmout i pùjèku s úrokovou sazbou 2 % na dobu 5 let, tj. krytí 1/3 nákladù.
l Rada souhlasí s návrhem, aby prostor kde
se koná mokropeský masopust byl pøejmenován na Masopustní námìstí.
l Rada byla seznámena s jednáním starostky na Krajském úøadì ve vìci rekonstrukce
ulice Dr. Janského.
l Rada projednala návrh rozpoètu pro rok
2002 vèetnì plánu investic a doporuèila ho
ke schválení mìstskému zastupitelstvu.

Ze zasedání mìstského zastupitelstva
dne 6. 3. 2002

l Zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu auditora o výsledcích pøezkoumání hospodaøení Mìstského úøadu Èernoice, která byla
bez výhrad.
l Zastupitelstvo vzalo na vìdomí informace
o vývoji trestné èinnosti v k. o. Èernoice za
druhé pololetí 2000 podanou Policií ÈR.
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l Zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu
o èinnosti Mìstské policie Èernoice za
rok 2001.
l Zastupitelstvo schválilo zprávu o èinnosti
rady.
l Zastupitelstvo schválilo zprávu o hospodaøení za rok 2001.
l Zastupitelstvo schválilo pøijetí úvìru na
dostavbu kanalizace v lokalitì Mìchury a zástavbu domu è. p. 228 (pota) pro poskytnutí úvìru. Souèasnì zastupitelstvo schválilo
i pøijetí dotace na tuto akci (30 % dotace,
40 % úvìr, 30 % vlastní zdroje).
l Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku o ploe 299 m2 za cenu 300 Kè/m2 v lokalitì Na pískovnì u Kosoøe.
l Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku o ploe 32 m2 za cenu 250 Kè/m2 v lokalitì Klùèek (jedná se o svaitý pozemek okolo chaty).
l Zastupitelstvo schválilo odprodej 7 pozemkù V Libuinì ulici o ploe 2  18 m2 za
cenu 1000 Kè/m2.
l Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvì budoucí o prodeji zahrady u RD v ulici Olbrachtova o ploe 311 m2 za cenu
1000 Kè/m2.
l Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku o ploe 765 m 2 v nejvyí nabídce
tj. 1250 Kè/m 2.
l Zastupitelstvo schválilo koupi èásti veøejného kanalizaèního øadu v ulici Ke
varcavì za cca. 1/3 realizaèních nákladù
tj. 50 330 Kè.
l Zastupitelstvo souhlasí s pojmenováním
pozemku è. parc. 5505/1 na Masopustní námìstí.
l Zastupitelstvo schválilo zámìr odprodeje
pozemkù 2995/39, 2595/40, 2995/34 tzv.
obálkovou metodou v nejvyí nabídce.
l Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanèního daru Farní charitì Dobøichovice na
poskytování oetøovatelské sluby v rodinách pro cca 25 èernoických obèanù.

ze ivota obce

K jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání
schválilo zámìr odprodeje tøech stavebních
pozemkù. Toto rozhodnutí bylo motivováno
snahou získat finanèní prostøedky na rekonstrukci pøivadìèe k ÈOV, který je s ohledem
na jejich stáøí (cca 20 let) a nekvalitní provedení ve velmi patném technickém stavu.
V souèasné dobì na nìj ji není moné napojit vìtí mnoství kanalizaèních sbìraèù.
Celkové náklady na vybudování kanalizaèního pøivadìèe èiní cca 10 mil. Kè. Vzhledem
k rozsahu akce a s ohledem na to, e rekonstrukce pøivadìèù nejsou mezi programy vypsanými Státním fondem ivotního prostøedí
jako akce na nì lze ádat o dotaci, poádala jsem pana ministra ivotního prostøedí
o udìlení výjimky. Avak i v pøípadì úspìnosti ádosti o pøidìlení dotace je nutné mít
pøipravenu èást prostøedkù z vlastních zdrojù. Na rekonstrukci pøivadìèe je závislé vybudování kanalizaèní sítì v celé lokalitì
Topolská (pod tratí), kterou ji není moné
za stávajícího stavu do pøivadìèe napojit. Do
letoního plánu investic byla zahrnuta pouze
dostavba vodovodu a kanalizace v lokalitì
Mìchury, co je akce výraznì niího rozsahu a na víc pro tuto lokalitu ji byla potvrzena dotace ze Státního fondu ivotního prostøedí na kanalizaci a podle posledních jednání nám bude zøejmì potvrzena i dotace na
vodovod od Ministerstva zemìdìlství. (Pro
realizaci lokality Topolská je zpracována
projektová dokumentace, dokonèeno územní
i vodoprávní øízení a ádost o dotaci byla podána v roce 2000.)
Rozhodnutí zastupitelstva o odprodeji pozemkù bylo ovlivnìno i skuteèností, e v loòském
roce nae mìsto získalo od Pozemkového
fondu ÈR cca 55 000 m2 pozemkù, urèených
územním plánem na výstavbu rodinných domu, a tím i výraznì zvýilo svùj majetek.
Zastupitelstvo vyèlenilo z rozpoètu èástku ve
výi 1,2 mil. Kè na nákup zemního stroje pro
odbor technických slueb. TS tak budou moci vlastními silami provádìt odtìování
a srovnání povrchù komunikací. O nákupu
tohoto stroje bylo rozhodnuto proto, e na

území naeho mìsta je velké mnoství nezpevnìných komunikací (cca 40 km), na které byly v uplynulých desetiletích naváeny
velké vrstvy tìrku, a tím docházelo k neúnosnému zvyování komunikací. Pøi sniování a úpravì komunikací v uplynulém roce
jsme si podobný stroj pronajímali, ale cena
èiní cca 550 Kè za hodinu. I kdybychom nepøili o 14 mil. Kè roènì vlivem zákona o rozpoètovém urèení daní, není v tuto chvíli
moné zajistit vybudování dokonalých definitivních povrchù komunikací v hodnotì cca
200 mil. Kè. (Provìøovali jsme i monosti na
Fondu dopravní infrastruktury, Phare atd.)
S ohledem na uvedené a na skuteènost, e
poloením plynu budou v nìkterých ulicích
ji vechny sítì v zemi, se jako dostupné
øeení jeví postup, kdy by mìsto postupnì
vlastními silami provedlo odtìení navrstvených materiálù, úpravu povrchù a zpevnìní
penetraèním postøikem (tuto slubu musíme
objednat). Nejdøíve budou vytipovány lokality, kde je ji dokonèena výstavba domù, jeliko bude nutné v tìchto lokalitách i omezit
vjezd nákladních automobilù pouze na nezbytnou dopravní obslunost.
Zastupitelstvo rozhodlo o uvolnìní èástky
3,5 mil. (celkové náklady jsou 6,5 mil. a dodavatel nabídl monost uhrazení poloviny
platby v roce 2003) na rekonstrukci budovy
bývalé druiny na Základní umìleckou kolu. Rekonstrukce by mìla být dokonèena do
èervence letoního roku. Budova byla na
mìsto pøevedena od státu bezúplatnì s tím,
e ji nelze 10 let prodat. V loòském roce se
podaøilo na mìsto pøevést od Pozemkového
fondu ÈR i pøilehlé pozemky.
Domnívám se, e se jedná z hlediska architektonického hlediska i umístìní o nejhodnotnìjí budovu ve vlastnictví mìsta. Pøi odborné prohlídce vak bylo zjitìno, e je objekt ve znaènì zchátralém stavu, a proto jsme
se pøiklonili k názoru, e vhodnìjí je dùkladná rekonstrukce tak, aby objekt nevyadoval v budoucnosti dalí prostøedky na
opravy. V prùbìhu uplynulého roku byl pak
ve spolupráci s paní øeditelkou ZU zpracován projekt a to takový, aby mohl být v pøípadì potøeby zvýen poèet ákù navtìvují-
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cích ZU. Projektovì je zpracována i pøístavba èásteènì zaputìného taneèního sálu
nad stávajícím objektem.

Zprávy z mìstského
úøadu

Ulice Dr. Janského

Zámìr mìsta Èernoice prodat nemovitý
majetek
Mìsto Èernoice IÈ 00241121 na adrese
Riegrova 1209, 252 28 Èernoice podle § 39
zákona è. 128 Sb. o obcích, zveøejòuje svùj zámìr prodat pozemky v kat. území Èernoice:
è. parc. 2251 o výmìøe 2 138 m2  zahrada,
ulice Vráská
è. parc. 2995/34 o výmìøe 1 514 m2  zahrada, ulice Moravská, Mokropeská
è. parc. 2995/39 o výmìøe 981 m2  zahrada,
ulice Moravská, Mokropeská
è. parc. 2995/40 o výmìøe 1 180 m2  zahrada, ulice Moravská, Mokropeská
Vechny uvedené pozemky jsou dle územního plánu mìsta urèeny k zástavbì  oblast
s èistým bydlením.
Nabídky na odkoupení pozemkù lze mìstu
Èernoice doruèit poèínaje dnem vyvìení
tohoto zámìru tj. 22. 3. 2002 do podatelny
MìÚ nebo zaslat potou na výe uvedenou
adresu. Vechny nabídky musí být v zalepené obálce oznaèené slovy Koupì pozemkù
 neotvírat.
Rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek bude výe kupní ceny. Posouzeny budou
nabídky, které budou doruèeny do podatelny
Mìstského úøadu Èernoice nejpozdìji do
24. 4. 2002 do 16.00 hodin. Vyrozumìní písemnou formou obdrí pouze vybraný zájemce. Mìsto Èernoice si vyhrazuje právo
kdykoli tento zámìr zruit nebo ádnou nabídku nepøijmout.
Informace na è. tel. 51641329  pí Muzikáøová

Jak je asi obecnì známo, ulice Dr. Janského,
spojující dvì èásti naí obce není ve vlastnictví mìsta, ale jedná se o komunikaci spravovanou SÚS Praha-západ, kterou vlastnil
stát a nyní je ji více jak rok ve vlastnictví
novì vzniklého Støedoèeského kraje. Opakovanì jsme ádali o opravu této komunikace,
ale vzhledem ke skuteènosti, e se jedná
o silnici III. tøídy a z hlediska nadregionálního nevýznamnou, nedaøilo se tuto akci zaøadit do plánu investic v pøedchozích letech.
Okresní správa silnic Praha-západ ve spolupráci s mìstem nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci této komunikace v úseku od Kazína k samoobsluze.
Obrátila jsem se na zástupce hejtmana a vedoucího odboru dopravy Støedoèeského kraje s ádostí o pomoc, jeliko dle sdìlení øeditele SÚS Praha-západ byla tato komunikace zaøazena mezi nìkolik silnic v naem
okrese, kterým hrozí uzavøení v pøípadì, e na
nich nebude provedena nezbytná oprava.
Rada Støedoèeského kraje na svém zasedání
dne 19. 3. 2002 rozhodla, e na opravu uvedené komunikace bude vyèlenìno cca 4,5 mil.
Kè (celková èástka na opravu vech komunikací II. a III. tøídy ve støedních Èechách,
o které bylo rozhodováno, byla 26 mil.).
Uvolnìné prostøedky neumoní generální
opravu s odtìením celého kufru komunikace a vybudování komplikovaného systému
odvodnìní. Projekt poèítá s obnovením otevøených vsakovacích pøíkopù, odtìením tìlesa stavby v nezbytné míøe a s odfrézováním
a obnovou povrchu. Pøi jednáních mi bylo
nìkolikrát zopakováno, e k souèasnému neutìenému stavu komunikace do znaèné míry pøispìlo i mìsto, které pøed lety pøi budování kanalizace zlikvidovalo odvodnìní komunikace, èím dolo k podmáèení a prolomení tìlesa komunikace. Rekonstrukce bude
provádìna po poloení rozvodù plynu a o jejím zapoèetím budete informováni.
H.L.
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Pøidìlování pøíspìvkù
z èástky urèené pro èinnost
èernoické mládee

Zastupitelstvo mìsta Èernoic schválilo na
èinnost mládee stejnou èástku, jako vloni 
400 000 Kè. Také pøidìlování dotací bude

informace
probíhat podle stejných pravidel jako vloni.
Zájemci mohou podat ádost do 15. kvìtna
2002.

Poplatky za komunální odpad

Upozoròujeme obèany, e z technických dùvodù budou sloenky na úhradu poplatku za
svoz komunálního odpadu rozesílány v pozdìjím termínu, ne bylo pùvodnì stanoveno. Dìkujeme za pochopení.

Tlakové zkouky plynu

V prùbìhu mìsíce bøezna budou probíhat tlakové zkouky na ji vybudovaných støedotlakých rozvodech plynovodu. Tyto tlakové
zkouky jsou provádìny vzduchem, který je
vak ovonìn stejným plynem jako zemní
plyn. Pøi tlaková zkouce napoutìní èi vypoutìní vzduchu mùe dojít k jeho úniku,
ale není se tøeba nièeho obávat. Po dokonèení tlakových zkouek budou provedeny opravy ivièných povrchù.

Cena vodného a stoèného
pro rok 2002

Informujeme obyvatele Èernoic, kteøí jsou
napojeni na vodovodní a kanalizaèní øad
a nevimli si oznámení na vývìskách, e rada mìsta na základì odborného výpoètu stanovila nové ceny vodného a stoèného pro
rok 2002 s platností od 1. dubna 2002:
1 m3 pitné vody
22,50 Kè
24,80 Kè
1 m3 odpadní vody
Cena za 1 m3 pitné vody zùstává stejná, pøestoe cena vody nakoupené od PVK vzrostla. Probíhá vak rekonstrukce vlastních zdrojù vody, take mnoství nakoupené vody bude nií.
Podstatné navýení ceny stoèného je zpùsobeno tím, e do konce platnosti starého zákona o vodovodech a kanalizacích bylo
mnoství odvedené zneèitìné vody poèítáno pomocí smìrných èísel stanovených vyhlákou, jejich objem na jednoho obyvatele
a rok byl vyí oproti celostátnímu prùmìru.
Náklady rozpoèítané na vyèitìní 1 m3 odvedené vody byly tudí nií.

Dle nového zákona o vodovodech a kanalizacích se mnoství odvedené vody u odbìratelù, kteøí mají osazené vodomìry na zdrojích vody, zjiuje na základì mnoství vody
odebrané.
Náklady spojené s vyèitìním odpadní vody
se tudí rozpoèítají na mení mnoství m3odvedené vody, zjitìné na základì provádìných odeètù.
Dále chci reagovat na Vae èasté dotazy, zda
bude moné od stoèného odeèítat vodu spotøebovanou na zalévání zahrady. Podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích je
moné tuto vodu odeèíst v pøípadì, kdy je
její mnoství prokazatelnì vyí ne 30 m3
za rok. Z praktického hlediska to znamená,
e odbìratel, který si myslí, e jeho mnoství
vody nevypoutìné do kanalizace je vyí
ne 30 m3, má monost si na vlastní náklady
osadit vodomìr na odboèku vody na zahradu
a nechat si tento vodomìr zaplombovat od
naich technikù. Potom by se i tento vodomìr kontroloval v rámci odeètù.
Ing. Jitka ZÍMOVÁ, správa VaK

JARNÍ ÚKLID
 KONTEJNERY

Kadý rok se pøi jarním úklidu chat a domù
hromadí v obci spousty odpadu,které nelze
uloit do popelnic (co by eventuelnì skonèilo v koutu zahrady, na poli èi v pøíkopu).
Opakuje se loòská akce a na dole vyjmenovaných místech si vichni mùete nalézt pro
vás nejblíe umístìný kontejner. Prosíme,
kontejnery nepøetìujte.
Termíny a místa pøistavení kontejnerù:
12. 4. 2002 od 15.00 hod a do 13. 4. 2002
do 15.00 hod
Vrá (Dobøichovická u trafostanice)
Karltejnská (u trafostanice)
Èernoice (Radotínská  Sadová)
Èernoice (V Kosinì)
13. 4. 2002 od 15.00 hod a do 14. 4. 2002
do 15.00 hod
Èernoice (Potovní)
Mokropsy (u pekárny)
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Vrá (Husova Majakovského)
Vrá (Sluneèná  u kontejnerù na plasty)
19. 4. 2002 od 15.00 hod a do 20. 4. 2002
do 15.00 hod
Mokropeská (roh na Viòovce)
Vrá (samoobsluha u trafiky)
U Maitù
Mokropsy (eøíková)
20. 4. 2002 od 15.00 hod a do 21. 4. 2002
do 15.00 hod

Od nového roku uzavøelo mìsto smlouvu
s odchytovou slubou Lary, která pùsobí pro
Prahu-západ. Tato sluba provádí v mìstì
namátkové kontroly a odchytává volnì pobíhající psy na katastru mìsta. Majitelé psù
jsou pak zbyteènì nuceni hledat své mazlíèky v útulcích a hradit náklady s tím spojené.

K odprodeji nemovitostí 
odúmrtì

Mokropsy (Dr. Janského)
Èernoice (Libuina)
Èernoice (Karlická)
Èernoice (u kostela)
27. 4. 2002 Chatové osady od 9.00 hod do
17.00 hod

V pøípadì úmrtí vlastníka nemovitosti, který
nemá dìdice o prodeji nemovitosti nerozhoduje mìstský úøad v Èernoicích ale Okresní
úøad Praha-západ na který se v pøípadì zájmu o koupi takovéto nemovitosti mùete
obracet.

Na Vírku
Na drahách (u høitì)
V Habøinách
V Lavièkách

Váení spoluobèané

Nádoby na komunální odpad

Proto opìt pøipomínáme slubu kterou nabízíme naim obèanùm, ale i chataøùm, kterých zde není málo, a tou je odvoz bio odpadu z Vaich zahrádek.

V areálu technických slueb mìsta Èernoice lze zakoupit nádoby na komunální odpad:
hliníkové objem 110 l za 700 Kè, plastové
s koleèky objem 120 l za 1 050 Kè.

Vakcinace liek

Opìt pøichází doba námi vemi tak oèekávaná  jaro  a s tím spojená i práce na zahrádce.

Pytle na bio odpad stojí 15 Kè i s odvozem.
Lze je zakoupit na MìÚ odbor ivotního prostøedí, nebo v Technických slubách v Mokropsích ulici Topolská, vedle hasièárny.

Upozoròujeme obèany, e v dobì od 1. dubna do 30. dubna bude provedeno letecké kladení vakcinaèních dávek orální vakcinaci liek na celém území okresu Praha-západ.
Nedotýkejte se návnad, nepouívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy.
V pøípadì potøísnìní oèkovací látkou, která
je v plastikovém obalu uvnitø návnady vyhledejte lékaøe. Pouète své dìti!

Po naplnìní pytlù bio odpadem staèí zavolat
do TS na tel. 51 64 11 83 a nahlásit místo,
odkud je nutno pytle odvézt. TS zajistí odvoz
v nejbliím moném termínu.

Upozornìní majitelùm psù

Dále si v TS mùete objednat slubu drcení
vìtví cena za 1 hodinu je 80 Kè. Drtièka drtí
vìtve do prùmìru 2,5 cm. Doufáme, e i tato
sluba bude Vámi hojnì vyuívaná a zamezíme tím tak pálení na zahradách a zhorování ji tak katastrofální situaci ovzduí.
Petelíková Renáta, Technické sluby

Upozoròujeme obèany, e na základì vyhláky è. 23 o ivotním prostøedí v mìstì Èernoice, je zakázáno volné pobíhání psù a jejich
vypoutìní na veøejná prostranství. Na území mìsta musí být psi vodìni na vodítku
a opatøeni náhubkem.
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Poznámka: BIO ODPAD znamená vechny
kompostovatelné materiály  listí, mech,vìtvièky, ovoce apod. To podotýkáme proto, e
se nám mnoí pøípady, kdy nai pracovníci
po vysypání pytle na dnì nacházejí i obyèejný domovní odpad.

o odpadech

Jetì jednou o odpadech
Poslanecká snìmovna v kvìtnu 2001 schválila zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích zákonù.
Proces pøijímání zákona byl znaènì chaotický, v øadì ustanovení zùstalo u pouhého doslovného pøekladu smìrnice EU a ve svém
dùsledku je zákon ponìkud kontroverznìjí
a vyvolává urèitou nejistotu pøi jeho výkladu. Nejvìtí mediální rozruch vyvolaly pasáe vìnující se komunálnímu odpadu.
Novì pøijatý zákon ji neumoòuje obcím
vybírat od fyzických osob poplatky za sbìr
a odstraòování komunálního odpadu, vzniklého na území obce. Toto je jediné omezení,
které zákon obcím ukládá. Jinak ponechává
zcela na jejich libovùli, zda pøijmou obecnì
závaznou vyhláku o systému sbìru, tøídìní,
vyuívání a odstraòování komunálního odpadu a stavebního odpadu (vyhláku o nakládání s odpadem) a obecnì závaznou vyhláku o poplatcích za provoz systému nakládání s odpadem.
Rada mìsta se rozhodla, e obì zmínìné vyhláky vydá a pøenese vekeré náklady za
systém sbìru komunálního odpadu na poplatníky. V rozpoètu mìsta tak bude mono
uspoøit èástku více ne jeden milion korun,
která bude, doufejme, vyuita na ménì kontroverzní projekty ne je osmimilionová rekonstrukce bývalé druiny na ZU.
Co v praxi pøijetí výe zmínìných vyhláek
znamená? Zaèneme definicí komunálního
odpadu podle zákona è. 185/2001 Sb.
Komunální odpad je vekerý odpad vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadù vznikajících pøi
èinnosti právnických osob nebo fyzických
osob s oprávnìním k podnikání. Mezi sloky komunálního odpadu patøí napø. sklo, papír, plasty, popel, rostlinné zbytky, kovový
odpad, výkopová zemina, objemný odpad
(vyøazený nábytek, elektrospotøebièe) atd.
Ve svém systému sbìru a odstraòování komunálního odpadu je obec povinna urèit
místa odkládání vech výe zmínìných slo-

ek, ze systému obec nemùe vylouèit ádnou ze sloek ani stanovit nejvyí pøípustné
mnoství nìkteré z nich. Vyhlákou o systému nakládání s odpadem se musí øídit vechny osoby, které mají na území obce trvalý
nebo pøechodný pobyt a dalí osoby, které se
na území mìsta zdrují, bez ohledu na to,
zda jsou ve smyslu zákona poplatníky èi nikoliv.
Z výe uvedeného vyplývá, e dùleitìjí
ne vyhláka o systému nakládání s odpadem je organizace samotného systému.
Organizací sbìru musí být obèan motivován
k tomu, aby komunální odpad v co nejvìtí
míøe tøídil a do sbìrných nádob a na sbìrná
místa ukládal pouze ty sloky, pro které jsou
urèeny.
Jak píe paní starostka v lednovém vydání
informaèních listù, rada mìsta i dalí zainteresované osoby se pomìrnì rozsáhle zaobíraly dopady nového zákona, ale diskutovalo se
pøevánì o znìní vyhláek. O vlastní organizaci se prakticky vùbec nemluvilo nebo pouze velmi málo. Proto jetì dnes není jasné,
jak bude organizován sbìr zbytkového smìsného odpadu z chatových osad, kam bude
mono odloit rostlinný odpad, výkopovou
zeminu, objemný odpad atd.
Pøedstavy zástupcù mìsta, e systém bude
fungovat jako v minulosti, nelze akceptovat.
Jestlie vekeré náklady za provoz systému
nese poplatník, systém musí být organizován
tak, aby vyhovoval pøedevím obèanùm, nikoliv mìstu.
Pokud jde o sbìr zbytkového smìsného odpadu (popelnice), tam by problém v obytné
zástavbì být nemìl. A si spoleènost RUMPOLD území osahá, jistì nastane stav, kdy
kadý vlastník popelnice bude znát dobu
svozu a podle toho se zaøídí.
Vìtí problém bude u sbìru zbytkového
odpadu z chatových osad. Vzhledem k obtíné dostupnosti nìkterých lokalit bude
nutné urèit sbìrná místa, kam budou pøistavovány kontejnery, a stanovit èetnost jejich
svozu. Sbìrná místa bude nutné vybrat tak,
aby k nim osadníci nemìli daleko a aby ob-
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o odpadech
sah nádob hlavnì v letních mìsících nadmìrnì neobtìoval okolí. Systém sbìrných míst by nemìl vyluèovat v dobøe pøístupných lokalitách ani pøistavování vlastních popelnic.
Problematické budou nìkteré dalí sloky
komunálního odpadu. Vyhláka è. 40, která
je mimochodem v rozporu se souèasnými
právními pøedpisy a ve schváleném znìní
bude moci platit a od 30. 6. 2002, zakazuje
pálení rostlinných zbytkù. Obèané, kteøí budou chtít tyto rostlinné zbytky odloit, musí
mít monost tak uèinit v reálném èase (bez
nutnosti dlouhodobého shromaïování) a na
dostupném místì. Tomu urèitì neodpovídá
zámìr vytvoøit jedno sbìrné místo na bývalé
skládce na Vrái. Obèany nelze nutit, aby takovýto odpad odváeli na místo vzdálené od
jejich bydlitì a 2,5 km, pro øadu z nich je
to navíc technicky neproveditelné. Odborné
studie dokazují, e efektivní vzdálenost, na
kterou je obèan ochoten odpad dopravit
a nezbavit se ho odhozením do pøírody, je
500 a 700 m.
Obdobnì systém sbìru objemného odpadu
v souèasné podobì je neudritelný. Do budoucna je tøeba poèítat s tím, e frekvence
pøistavování kontejnerù na rùzná místa v obci bude muset být èastìjí (na nìkterá místa
i více ne ètyøikrát do roka) a poèet pøistavených kontejnerù vìtí. Dùvody pro to jsou
obdobné jako u rostlinných zbytkù  nelze
obèany nutit k dlouhodobému shromaïování odpadù, nebo to vede k tomu, e se obèané zbavují vìci, které jim pøekáejí jiným
ne stanoveným zpùsobem (nehledì na to, e
je to v rozporu se zákonem  osoba má povinnost zbavit se movité vìci, jestlie ji nepouívá k pùvodnímu úèelu a vìc ohrouje
ivotní prostøedí).
Výe uvedené problémy ukazují, e v nejblií budoucnosti bude muset být zøízen
systém sbìrných dvorù (v kadé ze tøí èástí
obce jeden) i za cenu mimoøádných technických opatøení.
A jetì k poplatku, jeho nezaplacení má pro
poplatníka stejné dùsledky jako neplacení ji-
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ného druhu poplatku nebo danì, vèetnì moné exekuce.
Poplatníkem je podle zákona: fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (je vedena
v seznamu osob s trvalým pobytem v matrice pøísluné obce nebo fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu urèenou nebo slouící k individuální rekreaci, ve které není
hláena k trvalému pobytu ádná fyzická
osoba  vlastnictví se urèuje podle údajù
v katastru nemovitostí, zpùsob urèení je uveden v kolaudaèním rozhodnutí dané nemovitosti. Pouze tyto osoby jsou poplatníky a na
nikom jiném tento poplatek nemùe být vymáhán. Obec tedy nemùe zákon úèelovì
vykládat napø. tím, e urèí, e stavba slouí
k rekreaci nebo bude vymáhat poplatek od
osoby, která v nemovitosti fakticky trvale
bydlí, ale trvalý pobyt má jinde.
Poplatek za provoz systému nakládání s odpady mùe podle zákona èinit a 500 Kè mìsíènì a skládá se ze dvou poloek:
z èástky a 250 Kè za osobu a kalendáøní
rok (tzn. e tato èástka mohla být i 0 Kè)
z èástky a 250 Kè, která se stanoví na základì skuteèných nákladù obce v pøedchozím roce na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu. Tato èástka je podle
mého názoru sporná, nebo v obci, kde
funguje systém sbìru separovaných sloek
komunálního odpadu (napø. plasty, papír,
sklo) ádný netøídìný odpad nevzniká,
vzniká pouze zbytkový smìsný odpad.
Z výe uvedeného vyplývá, e mìsto Èernoice mohlo èást nákladù na systém sbìru komunálního odpadu hradit z rozpoètu a tím
motivovat obèany ke sniování mnoství
produkovaného odpadu. Pøi stanovení výe
poplatku mìsto vycházelo z ceny, kterou nabídla spoleènost RUMPOLD v prùbìhu výbìrového øízení. Výpoèet ceny je uveden
v pøísluné vyhláce a jak jsem ji uvedl,
vekeré náklady na provoz systému pøenáí
na poplatníky.
Z obecnì závazné vyhláky o místním poplatku za provozování systému sbìru vyplývá, e poplatník mùe poádat o sníení po-

o odpadech
platku nebo o osvobození. O ádosti pak rozhodne mìstská rada.
Na závìr jedna poznámka o tom, jak si obec
váí drobných podnikatelù, kteøí podnikají
na území obce. V obecnì závazné vyhláce
o systému nakládání a odpadem chybí ustanovení, podle kterého by se fyzické osoby
s oprávnìním k podnikání nebo právnické
osoby, které produkují odpad podobný komunálnímu, mohly k tomuto systému pøipojit. V praxi to znamená, e kadá taková osoba musí uzavøít smlouvu buï se spoleèností
RUMPOLD nebo s jinou oprávnìnou osobou, co znamená zbyteènou korespondenci
namísto jednoduchého uzavøení smlouvy na
mìstském úøadì. Nehledì na dalí komplikace, které tím pro tyto producenty odpadu vyplývají ze zákona o odpadech.
Ing. Alexander Manda
pøedseda komise ivotního prostøedí
S mnoha tvrzeními Ing. Mandy nelze souhlasit, ale vzhledem k rozsahu, který jsme v IL
odpadùm ji vìnovali, dovolím si, po konzultaci s referátem ivotního prostøedí Okresního úøadu ji jen nìkolik heslovitých poznámek.
Povinnost pøijmout vyhláku o systému sbìru, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálního odpadu vyplývá ze zákona. Pokud
by obec nepøijala vyhláku o místním poplatku, pohybovala by se na hranici zákona
a nadále by trval stav, kdy by vlastníci mnoha domù nebyli do systému zapojeni. Obec
by ani nemìla ádné zákonné prostøedky, jak
vyadovat od témìø 1700 vlastníkù rekreaèních objektù, aby se na likvidaci odpadù podíleli.
Organizací systému jsme se opakovanì zabývali, sbìrná místa pro chatové osady byla s pøedstihem vytipována stejnì tak, jako
místa pro ostatní vytøídìný odpad. Vlastníci rekreaèních objektù na místech pro popeláøský vùz pøístupných mohou vyuívat
bìné popelnice. Pøi zøizování sbìrného
dvora na bioodpad, který by mìl vzniknout
na bývalé skládce U dubu, jsme èekali více
ne pùl roku na vyjádøení CHKO Èeský

kras. Dále se poèítá s umístìním kontejnerù na bioodpad na dalích dvou místech
v obci. V uplynulých letech byl rozíøen
poèet stanovi i výraznì vzrostl poèet
kontejnerù, avak navýení míst je limitováno i poètem lokalit vhodných k jejich
umístìní.
Pokud má Ing. Manda jako pøedseda komise
ivotního prostøedí nìjaké podnìty ke zlepení systému s nakládání s odpady vìøím, e
s nimi mìsto seznámí.
Ke zpochybòování znìní zákona a jeho výkladu vèetnì jednotlivých termínù se necítím
být kompetentní k tomuto je oprávnìn pouze
soud. Nedomnívám se, e omezení pálení je
v rozporu se zákonem, pokud by vznikla taková pochybnost, pøednosta okresního úøadu
by musel naí vyhláku pøedloit Ústavnímu
soudu ÈR.
O ádostech na sníení poplatku nerozhoduje mìstská rada, ale povìøený pracovník
MÚ, jeliko se nejedná o rozhodnutí v rámci
samosprávy, ale o pøenesený výkon státní
správy.
Mohu-li hovoøit za sebe tak si malých podnikatelù váím, ale neshledávám výhodu v tom
pokud by podepisovali smlouvu s mìstem
a nemohli si sami zvolit subjekt, který jim
bude zajiovat svoz odpadu. Ani v pøedchozím období nebyla likvidace odpadù z provozoven øeena smlouvami mezi mìstem,
ale pøímo mezi podnikatelem a firmou zajiující odvoz odpadù.
Vyhláky, vèetnì té, která stanovuje výi
místního poplatku, nebyly schvalovány radou mìsta, ale mìstským zastupitelstvem,
kde mìl i pan Ing. Manda jako èlen mìstského zastupitelstva monost pøedloit pozmìòovací návrhy a pøesvìdèit o nich ostatní
èleny zastupitelstva.
Jistì je mono uvaovat napø. o zvýení èetnosti provádìní sbìru velkoobjemových odpadù, zøízení dalích sbìrných dvorù, stanovi kontejnerù a dalího zlepení servisu
v oblasti nakládání s odpady a lze po zváení nìkteré z tìchto slueb zahrnout do poadavkù výbìrového øízení na likvidaci odpadù
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kultura
pro rok 2003, avak je nutno poèítat s tím, e
dojde k navýení nákladù.
Mìsto mùe dotovat náklady za likvidaci odpadù z rozpoètu, stejnì tak, jako by mohlo
dotovat napøíklad cenu vodného a stoèného,
ale na úkor jiných výdajù, a nejsem si jista,
zda si toto mùeme dovolit, kdy takto neèiní ani obce, které jsou na tom z hlediska napø. stavu infrastruktury nesrovnatelnì lépe.
Chápu vak, e by se z hlediska naich rodinných rozpoètù jednalo o populární rozhodnutí.
H. Langádlová

pová soutì na mistrovství republiky!

SOS Afghánistán

 pøednáka a beseda k 60. Výroèí atentátu
na Reinharda Heydricha a o historii parautismu ve svìtì a u nás

Spoleènost Èlovìk v tísni se obrátila na mìsto se ádostí o pøíspìvek do veøejné sbírky
SOS Afghánistán. Rada rozhodla, e z mìstských penìz do této sbírky Èernoice pøispívat nebudou.
Kadý obèan vak mùe pøispìt soukromì na
konto SOS Afghánistán  576 786 763 /0300
vedené u ÈSOB Praha 1.
Informace o èinnosti spoleènosti jsou na adrese www.clovekvtisni.cz.

Kultura, sport, turistika

doprovodné soutìe
 soutì modelù letounù naich parautistù
 soutì Memoriál JUDr. Zdeòka LHOTY
 to jsou letouny na nich létal
 soutì Memoriál Jiøího MAÒÁKA DFC
 to jsou letouny na nich létal
 veøejná soutì plastikového modeláøství
kateg. I. a II. vech vìkových a mìøítkových
kategorií
doprovodné akce

 simulátorové létání s RC modely na poèítaèovém simulátoru
program soutìí a akcí
7.30  9.00 pøíjem modelù, 9.30 zahájení
10.00  15.00 bodování modelù, videoprogram, burza modelù,
11.00 beseda a pøednáka na výe uvedená
témata, filmy
cca 15.00 vyvìení výsledkù, èas na protesty

Mìstské kulturní støedisko

cca 16.00 vyhláení výsledkù, vítìzù, závìr

V pátek 26. dubna v 10 hod. poøádá MìKS
Èernoice dìtské pøedstavení Pejsek a koèièka slaví Velikonoce. Hraje divadelní spoleènost Úsmìv. Vstupné 20 Kè.
V pátek 26. dubna v 19.30 hod. poøádá
MìKS Èernoice koncert Tomáe Linky
Vzpomínka na Michala Tuèného. Host poøadu Fanda Pátek. Vstupné 80 Kè.

Pøihláky, dotazy a informace na adrese:
l.apeltauer@volny.cz:

TRADIÈNÍ JARNÍ KITY
V ÈERNOICÍCH
V sobotu 4. kvìtna 2002 v základní kole
v Èernoicích  Dolních Mokropsích
hlavní soutì Mistrovství Prahy a Støedních
Èech stavitelù plastikových modelù ákù
a juniorù kateg. I. a II. Pro áky je to postu-
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nebo telefon: 02/ 51643091 veèer + záznamník NON STOP, 0605 545615
Srdeènì zveme vechny zájemce
Prosím o pomoc pøi zajitìní modelù letounù ze kterých skákali ès. vojentí parautisté v celé historii parautismu. Modely ji
postavené pøivezte na výstavku, modely nepostavené, jetì v krabièce, odprodejte, vìnujte, nebo, víte-li o nìkom kdo takové modely má, prosím dejte vìdìt. Jde o letouny
Whitley, Halifax, Liberátor, Dakota, Li-2,
Il-14, Ant-12, kluzáky NK-14 a NK-25, pøípadnì dalí.
Lumír Apeltauer, Model klub Èernoice

jubilea

UMAVA 2002
Po pìti letech zase nae oblíbená umava.
Ubytování v Rohanovì, mezi Stachy a Vacovem
Odjezd v pátek 24. kvìtna 2002 a to 15.00
z Komoøan (koneèná BUS 205), 15.10 Zbraslav námìstí, 15.20 Velká Chuchle, 15.30
Radotín u nádraí
Monosti stravování zatím zjiuji.
Poplatky (doprava, ubytování, poplatek za
vzduch) 1.360 Kè za osobu.
Kdo máte nìjaké jakékoliv poadavky na
trasy, nebo místa kam chcete, urèitì mi to
napite. Platné cestovní pasy a nìco EUR
s sebou. Jistì zajdeme a zajedeme do Bavorska!!
Nezapomeòte na hudební nástroje, vyladìné
hlasivky, dobrou náladu
Pøipomínám spojení na mne:
Apeltauer Lumír, domù 02 / 51643091 veèer
a záznamník nonstop, mobil 0605 545615,
e-mail: l.apeltauer@volny.cz
Tìíme se na shledání

Letní tábor TOM Mustang

TOM Mustang poøádá od 10. 8.  23. 8. 2002
letní tábor pro dìti a dorost 7  18 let vèetnì
v Chroustkovì, v lokalitì V Lánech okr.
Kutná Hora
V táboøe je pøipraveno mnoho èinností  celotáborová hra KELTOVÉ, batika, výroba
perkù a ozdob, keramika, táborové dovednosti, olympiáda, hry a soutìe pro jednotlivce i druinky, celodenní výlet, výlety do
okolí tábora, koupání, karneval, táboráky
s kytarou a mnohé dalí...
Ubytování ve stanech s podsadami po dvou
lùkách
Strava 5x dennì + celodenní pitný reim, doprava spoleèným autobusem, kapacita tábora
je 40 dìtí
Cena poukazu 2.600 Kè (mono zaplatit ve
2 splátkách)

Pøihláky a podrobné informace na adrese:
TOM MUSTANG 19148  Èernoice
Stanislava Grodecká
Potovní 213
252 28 Èernoice I.
tel.: 02/51642334 (záznamník),
0603/306 746,
e-mail: stanislava_grodecka@post.cz

Letní tábor pro dìti a mláde
v Èernoicích
3 týdny od pondìlí 1. èervence (moný nástup ji v nedìli 30. 6. naveèer) do pátku
19. èervence 2002 (moná úèast i jen na èásti tábora).
Chcete-li nìjaký èas prázdnin strávit s námi,
mezi svými, PØIHLASTE SE VÈAS !
Ceny letos zachováváme jako vloni, pøedloni ...snad to oceníte!
Tìíme se na shledání
tel.: 02 / 51643091 a záznamník nonstop
0605 545615
e-mail: l.apeltauer@volny.cz

ivotní jubilea:
Alenka Michlová
75 let
Jan Frýda
75 let
Jiøí Hronek
75 let
Jarue Chválová
75 let
Ferdinand Zapletal
80 let
Marie Vachlová
80 let
Rùena Boudová
80 let
Marie Kaparová
80 let
Vìra allyová
80 let
Miloslava Elèknerová
80 let
Josef najdr
80 let
Anna Truhláøová
90 let
v lednu se doil 96 let pan Miloslav Hikl

Narodili se:
Karel Holeèek
Filip Havlík
Agáta Gottelová
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názory, dopisy
Frantiek Vlèek
Martin Waldhauser
Jan Èihák
Jan ebek
Rozálie Rùièková
Tereza Bøezinová

Omluva
V minulém èísle èernoických Informaèních listù dolo pøi pøípravì inzertní èásti
ke zkrácení obsahu inzerátu, informujícího
o poøádání plesu ODS. Pracovník, provádìjící koneènou pøípravu tiskové pøedlohy,
v dobré víøe, e graficky vylepí vzhled inzerátu, doplnil vlastní text ozdobným rámeèkem, èím ovem zakryl telefonní èíslo
pro rezervaci vstupenek a tím byla funkce
inzerátu omezena. Já jako zodpovìdný redaktor jsem tento nedostatek pøi závìreèné
korektuøe opomenul a tudí za nìj také nesu zodpovìdnost. Náprava sice ji není
moná, ale pøesto se za chybu omlouvám
a do budoucna zajistím zvýenou peèlivost
kontroly tiskové pøedlohy.
Oldøich Hokr

Ètenáøi a obèané se
zamýlejí
Stromy

Nastolovat problém zelenì v èernoické
aglomeraci se moná zdá být ztrátou èasu.
Vdy toto skloubení nìkolika obcí je a na
nepatrné výjimky tvoøeno rodinnými domy
se zahradami plnými zelenì.
V posledním desetiletí se sice hodnì zlepilo
v upravenosti zahrádek ale té leccos zhorilo nebo nezmìnilo. Mám na mysli zejména
èernoické stromy. Kdy jsme více jak pøed
padesáti lety plánovali své dìtské výlety, byl
èasto jejich cílem starý dub na Vrái. My, dìti, jsme zestárli ale monumentální vráský
dub se témìø nezmìnil. Co je padesát let v ivotì stromu. A tak bych si pøál, aby zde stál
jetì dlouho poté, co my, mladí i staøí souèasníci zde ji nebudeme. Vdy staré stro-
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my, stejnì jako staøí lidé, by mìly být pøedmìtem péèe a úcty. O péèi o výe zmínìného
støeèka lze vak hovoøit jen ztìí. Mnohokrát
pokozen lidskou èinností nemá dnes ani
ochranné oznaèení. Pravda, bylo zde. Ale asi
pøed deseti lety byl sloupek s oznaèením památného stromu pøi vytahování klád vyvrácen a za nìjaký èas se ztratil docela.
Nedávno jsem procházel Jaromìøí. Mìsto je
plné krásných starých stromù. Na první pohled je vidìt s jak velkou péèí je o nì postaráno. Dutiny zastøeené, pahýly peèlivì zaøíznuté, povrch oetøený.
I v Èernoicích je o nìkteré stromy dobøe postaráno, vìtinou na soukromých plochách.
Ve vzorném stavu je katan na dvoøe hostince Pod Lípou. Jinde byly stejné katany z pochybných dùvodù vykáceny. Pøi procházce
Vráí si mùeme povimnout, jak majitel jistého pozemku, aby uetøil krásný strom,
udìlal výklenek v plotu. Takoví lidé jsou
hodní naí úcty. Bohuel jsme svìdky, e rekonstrukce domù je nìkdy doprovázena i kácením stromù.
Tento pøíspìvek píi proto, e bych si pøál,
aby lidé více pøemýleli, ne strom zahubí,
ale i ne jej vysadí. Ke správcùm naeho
mìsteèka pak vznáím prosbu, aby sledovali
a nedopustili zbyteèné kácení zejména vzácných stromù, aby nali cestu, jak vyhledat
a zmapovat stanovitì takovýchto stromù
a koneènì, aby vyhledali místa, kde by na
veøejných prostranstvích mohla být provádìna výsadba nových stromù. Takovéto lokality zmapovat i s doporuèeným druhem pro
výsadbu. Jsem pøesvìdèen, e øada naich
spoluobèanù by si ráda vysadila svùj strom
a tøeba o nìj i s oprávnìnou hrdostí peèovala. Myslím, e veøejná zeleò by èasem sjednotila a zcelila dojem roztøítìnosti, kterým
souèasné Èernoice pùsobí.
Ing. Jan Sláma

