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ZDARMA

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostalo se Vám do ruky poslední letošní
číslo zpravodaje, a to znamená jen jedno, že je tu
opět konec roku a sním i nejkrásnější svátky
uplynulého roku. Svátky sice k naší nelibosti opět
ovlivněné situací, které bychom se nejraději
již všichni zbavili, ale svátky, na které se všichni jistě
svým způsobem těšíme.
Proto přeji nám všem, abychom i za této nastalé
situace, si nadcházející čas Vánoc, konce roku
uplynulého a začátek roku nového náležitě užili
se svými nejbližšími. Prožili jej v klidu a v radosti,
a alespoň na malou chvíli někam schovali starosti
všedních dní.
V novém roce přeji všem pevné zdraví, mnoho
úspěchu a štěstí a v neposlední řadě více pochopení
a vzájemného porozumění.
Jiří Jukl, starosta

Meteorologická zima začíná 1. prosince a končí
28. února, ale podle ročních období a podle
slunovratu začíná 21. prosince a končí 20. března.
Každý z nás ví, že se na Zemi střídají čtyři roční
období, ale proč k tomu dochází? Mnohdy jen
řekneme, „ to jsme se učili ve škole“. Tedy, příčina
střídání ročních období je způsobena sklonem
zemské rotační osy vůči pomyslné rovině po které
se pohybuje většina planet sluneční soustavy. Úhel
odklonu je asi kolem dvaceti stupňů a neustále
se mění.

KULTURA
Vážení spoluobčané,
máme před sebou krásný vánoční čas. Pro všechny
by měl být klidný a pohodový, ale díky opatřením,
která nás ještě stále omezují bylo nutné zrušit
některé akce, Mikulášská besídka se nakonec konala
na návsi ve Slavicích. Přestože Mikulášská besídka,
svátky vánoční a novoroční, jsou především pro děti
a pro jejich zářící pohledy, nemůžeme popřít, že se
na ně těšíme i my dospělí. Mnohdy stačí jen aby si
lidé vycházeli vstříc, mezi sebou se nehádali,
nedělali si naschvály, nezáviděli si, nepomlouvali se
a chovali se k sobě jako lidé a ne jako zvířata.
Pro nás všechny je nutné abychom se neotáčeli,
protože všechno máme před sebou. Proto je nutné
nenechat smutek z minulosti a strach
z budoucnosti, aby zničil štěstí přítomnosti.
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Přelom podzimu a zimy nám signalizuje měsíc
říjen. Latinský název October znamená osmý měsíc
a je odvozen z římského kalendáře, podle nějž rok
začínal březnem. Měsíc listopad je typický padáním
listí ze stromů. A poslední měsíc v roce se jmenuje
prosinec podle slovesa prosinoti, jehož význam
je problesknout, nebo prosvítat. Totiž v této době
probleskuje mezi mraky slunce. 21. prosince
přichází zimní slunovrat, díky čemuž dochází
k tomu, že dny se začínají prodlužovat a jsou
světlejší.

přátele. Do českých rodin se však tento zvyk dostal
teprve o několik desetiletí později. Stromečky byly
v té době zdobené papírovými ozdobami, perníčky
a ovocem. K Vánocům rozhodně patří betlém, který
se v Čechách objevuje již od roku 1560 v kostele
sv. Klimenta v Praze.

Štědrý den má být opravdu štědrý, ale jsou
i pranostiky co bychom opravdu na Štědrý den dělat
neměli. Neměli bychom prát, přináší to smůlu.
Neměli bychom čistit stáje, dobytek by pak kulhal.
U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý
počet stolovníků, lichého si pak odnese smrt. Dále
je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc
do sudého počtu, nebo pro případného
kolemjdoucího.

Máme období, kdybychom měli bilancovat
a hodnotit co se nám v letošním roce podařilo,
nebo co bychom měli udělat v tom roce
následujícím, ale to si myslím, že většina svým
způsobem provádí v průběhu celého roku. Vánoce
jsou především svátkem dětí a rodiny. Všechny
sváteční dny
se nesou ve znamení setkávání
rodin a přátel. Vánoce patří k nejkrásnějším
obdobím v roce.
Vánoční čas nám začíná, aniž bychom si to
uvědomovali Adventním časem, který začíná čtyři
týdny před Štědrým dnem. Jen pro zajímavost, první
obrázkový adventní kalendář vytvořil němec
Gerhart Lang na počátku dvacátého století. V roce
1908 nechal majitel prosperující tiskárny
v Mnichově vytisknout vystřihovací kalendář
s názvem V zemi Ježíškově a tím vytvořil krásný
a dodnes velmi rozšířený zvyk. Dalším zvykem
je zdobení adventního věnce. Nejstarší písemně
dochované zprávy o adventním věnci pochází z roku
1838. Předchůdci dnešních vánočních stromků byly
malé stromečky, které se zavěšovaly nad
štědrovečerní stůl. Zdobila je červená jablka
na oslavu svátku Adama a Evy. První český vánoční
stromek, jak jej známe dnes, spatřil světlo světa
v roce 1812. Ředitel Stavovského divadla Jan Karel
Leibich jej na libeňském zámečku postavil pro své

Vážení spoluobčané, prožijte následující dny
vánočních a Novoročních svátků v klidu a pohodě
a pro všechny hlavně zdraví, spokojenost a štěstí
ve všech rodinách.
Karel Niederhafner
Letošní Mikuláš proběhl trochu neobvykle,
vzhledem
k mimořádným
opatřením,
jsme
se rozhodli pro konání akce venku před hasičskou
zbrojnicí ve Slavicích. Přes počáteční rozpaky,
nakonec měl Mikuláš venku své kouzlo, kterému
dopomohli ohně a vánoční osvětlení. Všechny děti
Mikulášovi s čertem a andělem slíbili, že nebudou
zlobit, řekli básničku a odměnou jim byl balíček plný
dobrot. Příští rok by se tedy mohl Mikuláš znovu
konat venku a tentokrát už snad bez omezení,
abychom si mohli dopřát i nějaké to občerstvení.
za SPOZ Lenka Rezková
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Dobroty na Silvestra
Slané tyčinky
- 500 g hladké mouky
- cukr
- kostka droždí
- vlažná voda
- 1 lžička soli
- provensálské koření
- asi 40 ml olivového oleje
- 1 vejce na potření
Do menší misky nasypejte lžíci hladké mouky.
Přidejte špetku cukru, rozdrobte droždí a zalijte
trochou vlažné vody. Lehce promíchejte a na
teplém místě nechte vzejít kvásek.
Zbylou mouku prosejte do větší mísy. Zalijte
připraveným kváskem, přisypejte sůl a sušené
provensálské bylinky. Přilijte olivový olej a uhněťte
těsto. Nechte je asi 30 minut kynout na teplém
místě.
Vykynuté těsto rozdělte na 18 stejných kousků
a vyválejte z nich dlouhé tyčinky (nebo třeba
preclíky). Položte je na plech s pečícím papírem.
Vejce rozšlehejte vidličkou a tyčinky jím potřete.
Potom je vložte do předehřáté trouby a pečte při
200°C dozlatova.
Tyčinky můžeme před pečením posypat dle chuti
například kmínem, sezamovým semínkem, mákem,
hrubozrnnou solí apod.

TIPY LÁDI PLÁŠILA
Vánoční kuba s mletým masem
- 25 dkg krup
- sušené houby
- cibule
- 30-40 dkg mletého masa
- 5 stroužků česneku
- kmín, pepř, majoránka, sůl
Kroupy krátce osmahneme na sádle, zalijeme vařící
vodou a 40 minut dále vaříme. Mezitím namočíme
sušené houby do vody. Osmahneme cibuli na sádle
a vmícháme mleté maso a alespoň 20 minut
za častého míchání opékáme. Zcedíme houby
a přidáme je do masa s cibulí, dále přidáváme
stroužky česneku, kmín, pepř, majoránku a sůl. Vše
promícháme s kroupami. Vymastíme pekáč sádlem,
vyrovnáme do něho směs a pečeme 30 minut
ve středně horké troubě. Podáváme s okurkou
či jinou naloženou kyselou zeleninou.

Pivní sýrová pomazánka
- 500 g měkkého tvarohu
- 1 lžičku hořčice
- 1 lžičku mleté sladké papriky
- ½ lžičky drceného kmínu
- sůl podle chuti
- mletý černý pepř
- 200 ml světlého piva
3

Tvaroh rozmačkáme vidličkou, přidáme hořčici,
papriku, kmín, sůl i pepř, přilijeme pivo a vše
důkladně promícháme. Směs přendáme do krabičky
s víčkem a při pokojové teplotě necháme zrát
alespoň 5 dnů.
Hotovou pomazánku můžeme podávat například
s čerstvým pečivem a ozdobit nasekanou pažitkou.

vodovodů a uzavření dohody na zajištění údržby
vodovodů s panem Pavlem Vojákem, IČ: 87682672
- Návrhy na nové provozovatele vodovodů
v majetku obce Horní Kozolupy
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání po doplnění
2. Znění a uzavření dodatku č.12 se společností
EKODEPON s.r.o., Lažany 36, 349 01 Černošín,
IČ: 49790927
3. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 02/2021
o obecním systému odpadového hospodářství na
území obce Horní Kozolupy
35. zasedání Zastupitelstva obce Horní Kozolupy
dne 17.12.2021
Zastupitelstvu na vědomí:
 Kontrola usnesení ze dne 25.11.2021
 Rozpočtové opatření č. 5/2021
 Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání po doplnění
2. Střednědobý výhled na léta 2023 – 2025 ve znění
návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení
3. Schvaluje rozpočet obce na rok 2022 ve znění
návrhu, který je samostatnou přílohou tohoto
usnesení; příjmy ve výši 6 200 000 Kč, výdaje ve výši
8 950 000 Kč, financování ve výši 2 750 000Kč.
Rozpočet schvaluje jako schodkový. Dále stanovuje,
že starosta obce může za období mezi zasedáními
zastupitelstva obce schválit rozpočtová opatření
do maximální výše 500.000 Kč příjmů a do
maximální výše 500.000 Kč výdajů. Rozpočtové
opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové
změny.
4. Pověřuje starostu obce k provedení závěrečných
rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu
obce na rok 2021. Rozpočtová opatření je možné
učinit pouze za účelem splnění platebních
povinností vyplývajících z dříve sjednaných závazků
nebo z obecně závazných právních předpisů
či uložených podle obecně závazných předpisů
a dále k provedení výdajů nezbytných z hlediska
zabezpečení chodu obce a obecního úřadu nebo
zabránění škodám. Učiněná rozpočtová opatření
budou s odůvodněním předložena na vědomí
zastupitelstva
obce
na
prvním
zasedání
zastupitelstva obce konaném v roce 2022.
5. Plán starosty obce Horní Kozolupy k provedení
řádné periodické inventarizace majetku a závazků

INFORMACE Z RADNICE
33. zasedání Zastupitelstva obce Horní Kozolupy
dne 21.10.2021
Zastupitelstvu na vědomí:
- Kontrola usnesení ze dne
23.09.2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání
2. Rozpočtové opatření č.
4/2021, příjmy ve výši 115
000 Kč, výdaje 115 000 Kč
3. Záměr prodeje části
pozemku p.č. 1805/5 v k.ú. Slavice
4. Znění a uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu
v sezóně 2021/2022 s Jiřím Jirsou, IČ: 45336458
Zastupitelstvo neschvaluje:
- Finanční dar pro Hospic sv. Jiří Tachov, o.p.s.
34. zasedání Zastupitelstva obce Horní Kozolupy
dne 25.11.2021
Zastupitelstvu na vědomí:
- Kontrola usnesení ze dne 21.10.2021
- Návrh darovací smlouvy mezi Římskokatolickou
farností Konstantinovy Lázně a Biskupstvím
plzeňským s obcí na objekt kostela sv. Vavřince
ve Slavicích
- Návrh obecně závazné vyhlášky č. 01/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (poplatek na osobu)
- Informace o zániku společnosti pana Jaroslava
Slepičky, IČ: 61130150, zajišťující provoz a údržbu
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k 31.12.2021. Plán inventarizace je v příloze tohoto
usnesení
6. Znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0019108/SOBS/VB1 mezi obcí Horní
Kozolupy a společností ČEZ Distribuce a.s.,
IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín zastoupena společností OMEXOM GA Energo
s.r.o., IČ: 49196812, Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň
– Bolevec.
7. Termíny zasedání Zastupitelstva obce na první
polovinu roku: 27. leden, 24. únor, 24. březen,
28. duben, 26. květen, 23. červen
8. Znění a uzavření mandátní smlouvy s panem
Bc. Jaroslavem Zabloudilem, DiS, IČ: 71959203,
Na Vinici 1657, 349 01 Stříbro na činnost
odpovědného zástupce v oboru provozování
vodovodu
9. Přijetí finančního příspěvku ve výši 27 680 Kč
z programu Finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020
10. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
11. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

zavádí se nové druhy poplatků, které můžeme jako
obec za odpady vybírat. Zákon nám pak dává tyto
možnosti:
a) místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, který bude platit fyzická osoba
přihlášená k trvalému pobytu v obci nebo vlastník
nemovitosti k bydlení (ve které není přihlášena
žádná fyzická osoba)
b) místní poplatek za odkládání odpadu z nemovité
věci, tj. poplatek za množství vyprodukovaného
odpadu
Po dlouhé debatě se zastupiteli obce, veškerých pro
a proti, byla odsouhlasena forma poplatku tzn. „na
hlavu“ (za osobu).

POPLATKY ZA ODPADY

Varianta kdy bychom platili za množství
vyprodukovaného odpadu nebo bychom vycházeli
z objednané kapacity soustřeďovacích prostředků
je v současné době nereálná a ani technicky možná.
Svozová firma by musela být vybavena zařízením,
které by vážilo a evidovalo každou popelnici
při každém svozu a poplatek za odpad by byl
až následující rok vyúčtován každému poplatníkovi.
Další varianta, která vychází z objednané
kapacity, by způsobila neúměrné navýšení cen
za odpady. Obrovským problémem by byla
samozřejmě kontrola a evidence a opětovné
vyúčtování až následující rok.
Vylučovací metodou jsme tak došli k variantě
poplatku tzv. „na hlavu“, samozřejmě i tento systém
má svoje nedostatky – postihuje pouze osoby, které
jsou v obci trvale hlášené. Tam, kde nikdo hlášen
není, bude muset poplatek uhradit majitel
nemovitosti.

Od 1.1.2022 dojde ke změně systému
odpadového hospodářství z důvodu platnosti
nového zákona o odpadech. Důvodem změny
v zákoně je, že EU přechází od skládkování
k recyklaci, třídění a k vyššímu využití odpadových
materiálů, v České republice se tato změna projevila
změnou zákona o odpadech a zákona o místních
poplatcích. Přijetím nového zákona se navyšují
obcím náklady spojené s uložením směsného
komunálního odpadu na skládkách. Došlo také
k omezení typu odpadů, který může být na skládky
přijímán. Jednou z největších změn v zákoně je
posunutí konce skládkování směsného komunálního
odpadu o šest let na rok 2030. Postupně se tak
budou všem navyšovat poplatky za skládkování.
Pokud bude obec a její obyvatelé špatně třídit,
prodraží se likvidace komunálního odpadu ještě
více.

Na konci čtvrtletníku najdete celé znění nových
vyhlášek „Obecně závazná vyhláška obce Horní
Kozolupy č.2/2021, o stanovení obecního systému

Novelou zákona se ruší a zneplatňují Obecně
závazné vyhlášky, které má obec dosud v platnosti a
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odpadového hospodářství“ a „Obecně závazná
vyhláška obce Horní Kozolupy č.1/2021, o místním
poplatku
za
obecní
systém
odpadového
hospodářství“.

Sazba poplatku na osobu přihlášenou v obci Horní
Kozolupy a všech jejích částí je stanovena na 700
Kč ročně. Osvobozeni od poplatku jsou občané
evidovaní na obecním úřadu, kteří v obci skutečně
nežijí, a občané pobývající dlouhodobě v zahraničí
či občané, kteří jsou umístěni v různých
zdravotnických zařízeních či jsou ve výkonu trestu
apod.
Ohlašovací povinnost se týká pouze okolností pro
určení výše poplatku, které si nemůžeme zjistit
z registrů. Osoby trvale přihlášené zjistíme
v evidenci obyvatel. Dále využijeme znalost místních
poměrů – kdo zde fyzicky bydlí a kdo ne. Ti, kteří
jsou zde hlášení ale žijí na jiném místě, mají
jedinečnou
příležitost
udělat
si
pořádek
ve skutečnosti, jinak prostě platit budou muset.
Nepřehlášení trvalého pobytu se vám nyní může
značně prodražit, neboť ke změně v poplatcích
dojde na území celé České republiky. V místě
trvalého pobytu, po vás budou úhradu poplatku
vyžadovat. Při neznalosti vaší skutečné adresy, vám
budou informaci ohledně nezaplaceného poplatku
doručovat pouze veřejnou vyhláškou.
To se samozřejmě nemusíte dozvědět a rázem
budete tak muset uhradit trojnásobný poplatek
a daňovou exekuci s příslušenstvím (úroky
z prodlení atd).
Další komplikací pro vás může být, že zaplatíte
v místě trvalého pobytu ale v místě vašeho
skutečného pobytu máte povinnost zaplatit
vlastníkovi nemovitosti a ten po vás bude vyžadovat
zaplatit poplatek po druhé.
Proto vám důrazně doporučujeme přihlásit se tam,
kde skutečně žijete. Ze zákona toto právo vzniká
na základě platné Nájemní smlouvy.

Jakým způsobem bude systém fungovat po novém
roce??
Dle nové vyhlášky zaplatíte poplatek do 31.ledna
2022 na obvyklých místech. Dostanete od nás opět
známku na popelnici. Svozová firma bude vyvážet
pouze označené nádoby! Z důvodu přechodu
na nový systém bude výjimečně tolerován vývoz
do konce února!
Frekvence svozů: Změna spočívá v tom, že svozy
budou od nového roku jednotné, týdenní
pro všechny, svozový den bude i nadále pátek. Bude
jen na vás, zda popelnici každý týden vyvezete před
vrata. Pro obce Očín a Strahov prozatím zůstane
z technických důvodů nastavený systém svozu
1x za 14dní, omlouváme se za komplikace, budeme
se snažit vyřešit spolu s firmou Ekodepon
co nejdříve, aby svoz byl nastaven všude stejným
způsobem (ti, kteří měli zakoupené sezonní
či týdenní známky a měli tedy dvě nádoby, můžou
je využívat i nadále, pokud by někomu ze Strahova
nebo Očína nestačila 1 popelnice, zavolejte mi na
úřad a domluvíme se na zapůjčení druhé,
do té doby než bude zajištěn svoz týdenní. Dále
upozorňujeme, že zákon pamatuje i na ty, kteří
by měli náhlou potřebu produkovat neúměrné
množství
odpadu.
Zákon
se
odvolává
na tzv. „množství obvyklé“. A to my v evidenci
dohledáme, kolik je pro kterou domácnost
„množství obvyklé“, a pokud to bude nezbytné,
budeme nadměrné množství odpadu řešit dál
s jednotlivými
hříšníky!
Motivací
nového
odpadového zákona je množství odpadů naopak
snižovat.

Zákon samozřejmě pamatuje i na neplatiče:
• Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
• Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.
Zavedení tohoto systému je nové i pro nás
a samozřejmě počítáme s tím že chvilku potrvá
než se vše vyladí. Pokud se naučíme správně
hospodařit s odpadem, správně ho třídit bude
to pro nás všechny jen přínosem. Myslím, že většina
nás už se naučila třídit a pro ty co ještě třídění
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nepřišli na chuť máme důležitou informaci – pokud
svozová firma najde ve vaší popelnici plasty, papíry
(zkrátka odpad určený ke třídění) nemusí vám
popelnici vyvézt. Takový případ zdokumentují,
zaevidují, neboť v tomto případě porušujete zákon
o odpadech a dopouštíte se přestupku!! Podle toho
jak bude nový systém fungovat a samozřejmě podle
zodpovědného chování nás všech, se budou odvíjet
poplatky v dalších letech, zatím nedokážeme přesně
spočítat, kolik peněz navíc z obecního rozpočtu
dáme za likvidaci odpadů. Pokud bude vše fungovat
dobře a nedojde k nějakému extrémnímu nárůstu
množství odpadů, můžeme v dalších letech poplatek
upravovat a to samozřejmě jak směrem nahoru,
tak směrem dolů. Jakýmkoliv slušně vedeným
debatám na toto téma se samozřejmě já ani
kterýkoliv ze zastupitelů nezdráháme a proto pokud
máte nějaké návrhy (samozřejmě v mezích zákona)
ohledně odpadového hospodářství v naší obci, rádi
je s vámi probereme. Většina nedorozumění
a problémů vzniká špatnou (často nulovou)
komunikací, proto prosím komunikujte s námi,
všechny problémy mají svá řešení.
Jiří Jukl, starosta obce

3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem –
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené
státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které
jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční
správou či okresní správou sociálního zabezpečení.
Více informací a návod jak postupovat naleznete
na stránkách:
https://www.clovekvtisni.cz/milostive-leto-jeunikatni-prilezitost-8048gp
https://www.nedluzimstatu.cz/

VLČKOV, OPRAVA
KOMUNIKACE II. ETAPA
Úspěšně byla dokončena II. etapa opravy
havarijního stavu komunikace na Vlčkově. Celkové
náklady jsou ve výši 880 013,64 Kč vč. DPH. Obnova
byla opět podpořena z Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje částkou 300 000
Kč. Příští rok chceme s obnovou cesty dále
pokračovat, doufáme že nám tuto akci Plzeňský kraj
opět podpoří.

MILOSTIVÉ LÉTO,
ŠANCE PRO DLUŽNÍKY
Na internetových stránkách obce jste se mohli
dočíst informaci o tzv. milostivém létu, které bylo
schváleno poslanci letos v červenci. Tato jedinečná
příležitost, umožňující desítkám tisíc lidí vymanit se
z dluhové pasti, bude probíhat po dobu tří měsíců,
a to od 28.10.2021 do 28.1.2022. K jakým dluhům
se milostivé léto bude vztahovat a co přesně pro
dlužníky tato akce znamená?
Díky schválení takzvaného milostivého léta
budou lidem, kteří spadli kvůli dluhům u státních
institucí do exekuce, odpuštěny veškeré úroky,
poplatky advokátům či penále.
Jaké podmínky musíte splnit:
1. Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově
vlastněným organizacím – např. dopravní podniky,
ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská,
Mostecká bytová atp. Týká se to i České televize,
Českého rozhlasu a zdravotních pojišťoven. Seznam
všech institucí, na které se tato akce vztahuje,
najdete na nedluzimstatu.cz.
2. Dluh je v exekuci – pokud dluh ještě není
v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze
uplatnit.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Od 12.12.2021 platí nové jízdní řády. Na našich
trasách také došlo k drobným změnám. Pokud se
chystáte vyrazit na cesty doporučujeme jízdní řád
před cestou překontrolovat .
Aktuální jízdní řády autobusů naleznete na
stránkách https://www.idpk.cz/, vlakové spoje pak
na www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad
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do špičky aby vznikla hvězda, můžeme vystřihnout
různé další tvary, tak jak vidíme na dalším obrázku.
Konce hvězdy pak ještě na závěr slepíme
dohromady (můžeme přidat kousek provázku, nebo
stužku na pověšení hvězdy).

PRO NAŠE MALÉ ČTENÁŘE
Mám pro vás nápad na
výrobu jednoduchých
vánočních
hvězd
z papírových sáčků, na
který jsem narazila na
internetu. Jednoduchá
dekorace
k zavěšení
například do okna a

vypadá moc krásně.
Na výrobu jedné hvězdy budeme potřebovat:
- 8 papírových sáčků
- lepidlo na papír
- nůžky
- kousek
provázku
nebo stužky
Sáčky si poskládáme
na sebe a slepíme,
tak jak vidíte na
přiloženém obrázku a necháme lepidlo pořádně
zaschnout. Poté můžeme začít hvězdu vystřihovat
(na to si raději přizveme na pomoc někoho
z dospělých). Neslepené konce sáčku zastřihneme

Lenka Juklová

Vydává obec Horní Kozolupy 67, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ:00573736, tel. 724185178, e-mail: obec@hornikozolupy.cz
www.hornikozolupy.cz, bankovní spojení: KB Stříbro 8522401/0100
Redakce: Lenka Juklová, Karel Niederhafner, Ladislav Plášil, Jiří Jukl Vychází čtvrtletně.
Evidenční číslo: MK ČR E 20805
Příspěvky a náměty posílejte poštou, e-mailem, předávejte osobně nebo dávejte do schránky na budově obecního úřad
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Obecně závazná vyhláška obce Horní Kozolupy č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Horní Kozolupy se na svém zasedání dne 17. 12. 2021 usnesením č. 35/11 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“):

1)
2)
3)
4)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Horní Kozolupy.
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 vyhláškou1.
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 odpadu2.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) 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.
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).
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, včetně PET lahví, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
1) Papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních
sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby na papír, plasty, včetně PET lahví, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky
jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá s nápisem „Bioodpad“.
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
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d) Sklo, barva bílá nebo zelená,
e) Kovy, barva šedá,
f) Jedlé oleje a tuky, s nápisem „Jedlé oleje a tuky“.
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 webových stránkách obce.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4
a 5.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad lze uložit do velkoobjemových kontejnerů přistavených na místech a v termínech
stanovených obcí, o nichž obec informuje oznámením obecního úřadu a informace je zveřejněna též na
webových stránkách obce.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) Popelnice 110 a 120 litrů,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřeďování
směsného
komunálního
odpadu
podléhá
požadavkům
stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím
účinnosti
této
vyhlášky
se
zrušuje
obecně
závazná
vyhláška
obce
Horní Kozolupy č. 2/2020, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Kozolupy, ze dne 22. 10. 2020.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
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Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Horní Kozolupy č. 2/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na
území obce Horní Kozolupy
Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby určené k odkládání jednotlivých vytříděných složek
komunálního odpadu:
V Horních Kozolupech na vyhrazeném prostoru – na návsi u obecního úřadu – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) bioodpad
e) jedné oleje a tuky
f) kovy
a u příjezdové komunikace do obce – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plast
Ve Slavicích na vyhrazeném prostoru – za budovou hostince – sběrné nádoby na:
a) plasty
b) sklo
c) bioodpad
V Očíně na vyhrazeném prostoru – na návsi- sběrné nádoby na:
a) plasty
b) papír
Ve Strahově na vyhrazeném prostoru- na návsi- sběrné nádoby na:
a) plasty
b) papír
c) sklo
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Obecně závazná vyhláška obce Horní Kozolupyč. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Horní Kozolupy, se na svém zasedání dne 17. 12. 2021 usnesením č. 35/10 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“):

(1)
(2)

(1)

(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Horní Kozolupy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad Horní Kozolupy.3
Čl. 2
Poplatník

Poplatníkem poplatku je4:
a) fyzická osoba přihlášená v obci5 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7

(1)
(2)

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti.
V ohlášení poplatník uvede8
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 poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační

3

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
10e zákona o místních poplatcích
5
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o
cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné
ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
6 §
10p zákona o místních poplatcích
7
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4§
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(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(1)

údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru
nemovitostí.
Poplatník, 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.9
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.10
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.11
Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 700 Kč.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o
jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci12
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci13
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této
vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
je14
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
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e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) po celý příslušný kalendářní rok pobývá v zahraničí,
b) je přihlášena na ohlašovně obce Horní Kozolupy, a která se více než 6 měsíců v příslušném
kalendářním roce nezdržuje na území obce Horní Kozolupy, nebo v jejích částech.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická
osoba a která se nachází na území této obce, a která
a) po celý příslušný kalendářní rok pobývá v zahraničí.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.15
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku18
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Čl. 10
Společná ustanovení
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.19
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.20
Čl. 11
Přechodná ustanovení
Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této
vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
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Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o poplatku za komunální odpad, ze dne 25. 6. 2014.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
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