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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku, každého z nás čeká
mnoho práce a někdy i těžkých osobních rozhodnutí.
I v naší obci je potřeba realizovat dlouhotrvající úkoly obnovu silnic, chodníků, veřejného osvětlení, obnovu
kanalizace a mnoho dalších potřeb, které jsou nutné
pro naši bezpečnost a další rozvoj veřejných služeb.
Dlouhou řadu let tomu tak i bylo, ale poslední jednání
zastupitelstva ukázala, že se ve jménu jakési dokonalé
strategie a koncepce na dlouho zastaví jakákoliv údržba a rozvoj. Vytvořila se skupina zastupitelů, která
nemá ani odlišný názor a nenabízí ani odlišná řešení,
ale převahou jednoho hlasu brání v principu schválení
a především realizaci čehokoliv. Bez vážného důvodu
a zcela zbytečně tak byla pro letošní rok zamítnuta
oprava chodníků v prostoru náměstí, které sice vyhovují svou trasou, ale už nikoliv svým povrchem. Bez
rozumného argumentu byla zastavena příprava dopravního řešení křižovatky Plavnické a Nádražní ulice
s navrženým přechodem u prodejny Trefy, aby byla zajištěna vaše bezpečnost, nedošlo ani ke schválení tolik

Státní svátek • • • • • • • • • • • • • • •
1. 1. Den obnovy samostatného
českého státu

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
12.–13. 1. I. kolo volby prezidenta ČR
26.–27. 1. Případné II. kolo volby prezidenta

Tříkrálová sbírka
5. 1. Kamenný Újezd
6. 1. Kamenný Újezd (pokračování),
Kosov, Bukovec
13. 1. Krasejovka, Milíkovice, Rančice

Plesy
13. 1. Ples Baráčníků
27. 1. Sokolský ples

diskutované stavby krytého podia se zázemím vedle
ZŠ, o kterém jsem se zmínila už v říjnovém zpravodaji.
Stav územního plánu obce Kamenný Újezd je
v předposlední fázi procesu, v současné době je posouzen a v souladu se stanoviskem krajského úřadu.
Nyní se čeká na formulování připomínek pracovní
skupinou (5 zastupitelů), které budou uplatněny
v rámci řízení o územním plánu. Následně pověřený zastupitel dá pokyn pro zahájení řízení o ÚP - tj.
tzv. veřejné projednání, kde mohou vlastníci uplatnit své námitky. Termín veřejného projednání bude
zveřejněn 30dní předem na úřední desce a webových
stránkách veřejnou vyhláškou.
Čas plyne a věřím, že nikoho z nás, jako občana,
nezajímají neshody mezi zastupiteli, ale především
výsledky jejich práce, které ovlivňují život v naší
obci. Žádná, ani sebelepší koncepce totiž nenahradí potřebnou spolupráci a dlouhodobou přípravu,
která musí předcházet realizaci jakéhokoliv úkolu.
Přála bych nám všem do nového roku, aby se situace
uklidnila, prohlášení o dobrých úmyslech nahradily
konkrétní činy a převládla starost o „obecné dobro“
nad osobními zájmy.
Ing. Jitka Šebelková

Obecní zpravodaj Kamenný Újezd • Leden 2018 • strana 2

Placení místních poplatků
v roce 2018

Výše místních poplatků
pro rok 2018

Pro placení místních poplatků za odpad a za psy,
popř. nájemné z hrobů obec preferuje bezhotovostní
úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet
obce č. 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31. 5.
2018 byla na tento účet připsána. Zároveň žádáme,
aby poplatky na rok 2018 hrazené převodem z účtu
byly převáděny až po 1. lednu 2018!
Pro rok 2018 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

dle OZV č. 1/2012 platné od 1. 1. 2013:
Odpad:
500 Kč/trvale hlášenou osobu/rok
500 Kč/rekreační objekt/rok
První pes: 100 Kč/rok
První pes důchodci:
50 Kč/rok
Druhý a každý další pes: 200 Kč/rok

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek

11*18

Krasejovka

20*18

Radostice

24*18

Bukovec

21*18

Opalice

25*18

Milíkovice

22*18

Rančice

26*18

Březí

23*18

Kosov

27*18

* = č íslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen
k trvalému pobytu!
Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné
uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty). Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než
1 500 Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je
splatnost nejpozději do 31. 5. a 30. 11. 2018.
Místní poplatky mohou občané platit i v hotovosti do pokladny OÚ od 31. ledna 2018, a to pouze
v úředních hodinách, tj.:
každé pondělí a středu
každý pátek

7:30–11:30
12:30–17:00
7:30–11:30

Z provozních důvodů žádáme občany, aby
uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.
Občané, osvobození od poplatku za odpad dle
čl. 24 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku)
tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí
žadatel prokázat (např. nájemní smlouvou apod.).
Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu
splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem
na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Informace pro majitele psů
Na obecním úřadu je stále možné zakoupit sáčky na psí exkrementy, které jsou dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet. Sada 100 ks stojí symbolických 20 Kč. Sáčky a koše slouží k udržení čistoty
v obci, která by měla být zájmem nás všech.

Svoz komunálního odpadu
V roce 2018 bude prováděn pravidelný týdenní
svoz komunálního odpadu (popelnic) opět každou
středu. Svoz plastového odpadu (v označených pytlích) bude ve stejném rozsahu jako v minulých letech,
a to každou poslední středu v měsíci - tj.: 31. 1.,
28. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8., 26.
9., 31. 10., 28. 11. a 26. 12.2018

Sběrný dvůr Kamenný Újezd
Sběrný dvůr v obci bude pro občany s trvalým
pobytem v K. Újezdu a přilehlých osadách otevřen
každou středu (pokud není státním svátkem)
listopad – únor: 15:00 – 17:00 hod.,
březen – říjen:
15:00 – 18:00 hod.
V období březen - říjen 2018 bude sběrný dvůr
opět otevřen i každou poslední sobotu v měsíci
v době od 9 do 11 hodin. Výjimkou bude březen, kdy
je 30. 3. 2018 velikonoční svátek. Proto bude sběrný
dvůr otevřen o týden dříve, tj. v sobotu 24. 3. 2018.
V případě dalších změn budou občané informováni.

Pro poskytovatele ubytování
Všem penzionům, ostatním ubytovacím zařízením a občanům, kteří poskytují ubytování ve své
nemovitosti, připomínáme povinnost do 15. 1. 2018
podat přiznání a zároveň uhradit místní poplatek
z rekreačního pobytu za II. pololetí 2017. Tiskopis přiznání lze stáhnout z www.kamenny-ujezd.cz
nebo je k dispozici na OÚ Kamenný Újezd.
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
v obci Kamenný Újezd
Starostka obce Kamenný Újezd podle §14, odst.
1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1. volba prezidenta ČR se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin
dne 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin
případné 2. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční
dne 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin
dne 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin
2. Místem konání voleb
– 	ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Kamenném Újezdě v sokolovně - Náměstí 138 pro
voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném
Újezdě v ulicích: Budovatelská, Dělnická, Dolní,
Jižní, Kamenná, Ke Hřišti, Krátká, Lomená, Luční,
Nádražní, Na Parcelách, Na Vyhlídce, Nová, Osvobození, Plavnická, Plavská, Polní, Průběžná, 5. května, Severní, Šumavská, Zahradní a Zemědělská
– ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kamenném Újezdě v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu - Náměstí 220 pro voliče při-

hlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě
v ulicích: Budějovická, Bůrek, Hřbitovní, Na Dolech, Náměstí, Pod Laznou, Průmyslová, Plavnice a v osadách Březí, Kosov, Opalice, Radostice
a Rančice
–	ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Krasejovce v objektu hasičské zbrojnice pro voliče
přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě
- v osadách Krasejovka, Bukovec a Milíkovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem ČR). Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání 2. kola volby prezidenta ČR obdrží voliči hlasovací lístky ve dnech voleb v hlasovací místnosti.

Ceny vodného a stočného v obci Kamenný Újezd na rok 2018
Pohyblivá složka vodného: 36,79 Kč/m3 s DPH, pohyblivá složka stočného: 27,03 Kč/m3 s DPH
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
Vodoměry

Pevné složky (Kč/rok) včetně DPH (15 %)

kategorie vodoměrů

Qp (m /H) rozsah

z vodného

ze stočného

celkem

A

od 0 do 3,5 (vyjma)

469,20

362,25

831,45

B

od 3,5 do 10 (vyjma)

2 087,25

1 710,05

3 793,30

C

od 15 do 40 (vyjma)

10 545,50

9 389,75

19 935,25

3

Pevná složka stočného z jiných zdrojů: s DPH 4,72 Kč/m3

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci lednu 2018 oslaví své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
Prokešová Anežka 70 let
Obíralová Marcela 70 let
Chadtová Marie
80 let

Větrovská Zdeňka
75 let
Gassenbauer Vlastislav 75 let

Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
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Tříkrálová sbírka 2018
5. 1. Kamenný Újezd
6. 1. Kamenný Újezd
- pokračování
6. 1. Kosov, Bukovec
13. 1. Krasejovka, Milíkovice
13. 1. Rančice

večer
odpoledne
a v podvečer
odpoledne
dopoledne
odpoledne

Může se stát, že koledníci nestihnou vzhledem
k rozlehlosti obce navštívit všechny domácnosti.
Proto bude možné (mimo pokladničky v kostele) přispět koledníkům na kamennoújezdské návsi v neděli
6. ledna mezi 10:45–11:45 hodin.)
Malé tři krále bude doprovázet dospělý vedoucí
skupinky, který bude mít při sobě osobní průkazku
České charity, a vybírat se bude do pokladniček zapečetěných na našem obecním úřadu.
V letošním roce poputuje výtěžek ze sbírky
v naší obci domovu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí - domova pokojného stáří a ze sbírky v uvedených osadách do Charitního domova sv. Dominika
Savia (jde o podporu domovů pro matku a dítě).
Doufáme i letos ve Vaši štědrost.
Za vedoucí skupinek Vladimíra Havlíčková
a Marie Chalupová (Krasejovka, Milíkovice)

Informace zdravotního
střediska
Oznamujeme, že k 31. 12. 2017 bude ukončena
činnost praktického lékaře MUDr. Pavla Hadáčka.
Od 1. 1. 2018 bude na zdejším zdravotním středisku ordinovat praktický lékař MUDr. Jan Sazma.
Ordinační hodiny z ůstávají zatím beze změny.

Poděkování
ZŠ Kamenný Újezd nasbírala pro Adámka Moravce 4 pytle víček vážící kolem 100 kg. Tato víčka
se sbírají na lázně Klimkovice na speciální program
AKTIV Reha KLIM, protože Adámek trpí dětskou
mozkovou obrnou a epilepsií. Za našeho syna Adámka moc děkujeme za tato nasbírané víčka a za podporu při náročné léčbě.
Moravcová Zuzana - matka

Plesová sezóna 2018
69. Baráčnický ples
Sobota 13. ledna 2018 od 1930 hodin v místní
sokolovně. Hrát budou „Kameňáci“, o předtančení
se postará soubor „Radost“. Vstupné: 100 Kč. Vstupenky s místenkou možno zakoupit v papírnictví
na Náměstí č. 207.

Sokolský ples
Sobota 27. ledna 2018 od 2000 hodin v místní
sokolovně. Vstupné: 100 Kč. Čeká Vás bohatá tombola a dobrá zábava s kapelou „Leťáci“ Jirky Letovského. Předprodej vstupenek v papírnictví na Náměstí č. 207 od 15. 1. 2018.

24. Reprezentační ples
obce Kamenný Újezd
V sobotu 10. února 2018 od 1930 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje Agria band
Kaplice. Předtančení - standartní tance. Vstupné:
120 Kč. Předprodej bude od 29. 1. 2018 v kanceláři
podatelny OÚ Kamenný Újezd.

16. Sportovní ples
TJ Sokol Kamenný Újezd pořádá v sobotu 17.
února 2018 od 2000 hodin. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Globus. Bohatá tombola. Vstupné:
150 Kč. Z ceny každé vstupenky je věnováno 30 Kč
na podporu mládežnického sportu. Předprodej vstupenek v papírnictví na Náměstí č. 207 od 29. 1. 2018.

Přijmeme na plný úvazek do trvalého
poměru na stálé pracoviště Kamenný
Újezd všestranného pracovníka
či pracovnici do zázemí firmy.
Náplň práce: administrativní (evidence a tvorba dokladů, nabídky, vzorkovna-zákazníci),
technická (sklad, příjem zboží a manipulace,
evidence). Pevná pracovní doba. Nástup počátkem roku 2018.
Kontakt: el. poštou s životopisem na adresu:
drazdil@mdi-vrata.cz
Informace na tel. 603 198 758, pan Dráždil

