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Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Leden 2022

Důležité termíny
1. 1.	Den obnovy
samostatného
českého státu
1.–16. 1. Tříkrálová sbírka
26. 1. Divadelní představení

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané.
Společně vstupujeme do nového roku
2022, tak vám všem přeji šťastné vykročení
a především hodně zdraví.
Na prosincovém zasedání zastupitel
stvo obce schválilo rozpočet obce a zároveň
plán investic a oprav majetku na letošní rok.
V posledních letech se u nás navyšuje počet
žáků přijímaných do základní školy, a to ne
jen díky nárůstu počtu obyvatel, ale i zápiso
vou migrací. Kapacita bude v blízké budouc
nosti nedostatečná, a proto je nezbytné se
již nyní zabývat rozšířením školy, abychom
zajistili kvalitu výuky žákům a odpovídající
pracovní prostředí všem zaměstnancům.
Tento záměr zastupitelé na svém zasedání
také odsouhlasili. Rozšíření tak bude spo
čívat v navýšení kmenových tříd na celko
vý počet 18 (nyní 14), zajištění prostor pro
školní družinu a zvětšení školní kuchyně
a jídelny. Další výraznou investicí do školství
bude výstavba nového multifunkčního hřiš
tě v prostoru současného asfaltového hřiště.
V rozpočtu je rovněž pamatováno na budo
vání či opravy komunikací (cca 11,5 mil. Kč)
a chodníků (cca 5 mil. Kč) a na modernizaci
veřejného osvětlení (více jak 3 mil. Kč). Vo
dovod v Milíkovicích se bohužel v loňském
roce nepodařilo dokončit, a proto bude ho
tové dílo předáno až začátkem tohoto roku.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo
obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o sta

novení obecního systému odpadového
hospodářství a č. 2/2021 o místních poplat
cích. Obě vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední
desce včetně té elektronické a po ukončení
lhůty pro zveřejnění budou trvale umístěny
na webových stránkách obce: https://www.
kamenny-ujezd.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva.
Doporučuji všem občanům, aby se s vy
hláškami seznámili. S ohledem na změnu
příslušných zákonů došlo k některým úpra
vám a jak jsem již avizovala, museli jsme
přistoupit ke zvýšení poplatku za obecní sys
tém odpadového hospodářství. V další části
zpravodaje jsou uveřejněny vybrané sazby
místních poplatků a způsob jejich vybírání.
Prosím, abyste pokynům věnovali zvýšenou
pozornost a řídili se jimi.
V září minulého roku bylo plánované
představení Jihočeského divadla, které se
z důvodu onemocnění hlavního herce mu
selo hodinu před začátkem zrušit. Nyní vás
zvu na divadelní představení „Společenstvo
vlastníků“ v náhradním termínu, a to 26.
ledna 2022 do místní sokolovny. Připomí
nám, že diváci se při vstupu musí prokázat
platným certifikátem o očkování či dokla
dem prokazujícím prodělání onemocnění
covid 19, který není starší než 180 dní. Vě
řím, že tentokrát nám představení nic nepo
kazí a že se skvěle pobavíte.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!

V měsíci lednu 2022 oslaví
své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
Brejžková Jaroslava
Brom Václav
Markvart Břetislav
Stegbauer Josef
Filistein Jan
Pitra Zdeněk
Jakešová Miluše
Brožka František
Pitra Jan
Čadová Marie
Joklová Květuše
Šimek Šimon

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
91 let

Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
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Informace obecního úřadu o placení místních poplatků v roce 2022
Výše místních poplatků pro rok 2022 dle OZV č. 2/2021 platné od 1. 1. 2022
Místní poplatky
Trvale hlášená osoba do 69 let
(ročník narození 1953–2021)
Trvale hlášená osoba od 70 let výše
(vč. osob narozených v průběhu roku 1952)
Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího),
které žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí
nemá vlastní příjem a nedosáhlo věku 18 let
Odpad
Studující (mimo okres CB a CK) a bydlící mimo
místo svého trvalého pobytu
Trvale hlášená osoba, která je poplatníkem poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
Rekreační objekt
První pes
Pes
Druhý a každý další pes (držitel do 65 let)
Druhý a každý další pes (držitel nad 65 let)
Vyhrazené parkovací stání (u rodinných a bytových domů)

Roční sazba
700 Kč
350 Kč
0

350 Kč

0
700 Kč
200 Kč
500 Kč
300 Kč
960 Kč

Poznámka
Za děti narozené v roce 2022 se poplatek v tomto
roce neplatí
Úleva dle čl. 25, odst. 3b) OZV 2/2021
Osvobození dle čl. 25, odst. 2a) OZV 2/2021
Úleva dle čl. 26, odst. 3a) OZV 2/2021
Nutno doložit potvrzením z ubytovacího zařízení
nebo nájemní smlouvou.
Osvobození dle čl. 26, odst. 1a) OZV 2/2021
Nutno doložit úhradu poplatku za odpad
v městě / obci současného bydliště.

Od ročníku narození držitele 1958 výše
Do ročníku narození držitele 1957 včetně
Pouze na povolení rady obce

Obec preferuje bezhotovostní úhradu pro
placení místních poplatků za odpad a za psy
Příslušnou částku je třeba pouká
zat na účet obce číslo 101631442/0300
nebo 4225231/0100 tak, aby nejpozději
do 31. 5. 2022 byla na tento účet připsána.
Zároveň žádáme, aby poplatky na rok 2022
hrazené převodem z účtu byly převáděny
až od ledna 2022!
Variabilní symboly nutné k identifika
ci plátce:
Kamenný Újezd, Doly,
Plavnice, Bůrek

11*

Krasejovka

20*

Radostice

24*

Bukovec

21*

Opalice

25*

Milíkovice

22*

Rančice

26*

Březí

23*

Kosov

27*

* číslo popisné domu, ve kterém je plátce
hlášen k trvalému pobytu!
Variabilní symbol musí být vždy minimálně čtyřmístný, u jednomístných č.p.
bude přidávána nula vlevo od čísla, např.
Březí č.p. 6 bude mít VS 2306.
Do kolonky „zpráva pro příjemce“
uvádějte jméno a adresu poplatníka, a to
především u domů s více byty a v případě,
že za poplatníka platí z účtu jiná osoba. Ro
diny, u nichž činí součet poplatků za odpad
více než 2 100 Kč si mohou rozdělit platby
do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději
do 31. 5. a 30. 11. 2022. Rozdělení je potře
ba předem nahlásit na obecní úřad, nejpoz
ději do 31. 5. 2022.

Ti, kteří nemají možnost platit místní poplatky bezhotovostním převodem
z účtu, mohou zaplatit i na pokladně obec
ního úřadu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, nejdříve však od 31. ledna
2022, a to pouze v úředních dnech, v těch
to časech:
Každé pondělí a středu
8:00 – 11:00
			13:00 – 17:00
Každý pátek		
8:00 – 11:00
Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny a časy pro vybírání
poplatků respektovali.
Občané, osvobození od poplatku
za odpad dle čl. 26 obecně závazné vyhláš
ky č. 2/2021, jsou povinni každoročně
oznámit tento nárok na osvobození správci
poplatku písemně nebo ústně do protoko
lu ve lhůtě do 15. ledna příslušného roku.
Pokud nárok na osvobození popř. zánik
nároku vznikne v průběhu roku, je plátce
povinen toto oznámit správci poplatku nej
později do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku)
tohoto nároku. Nárok na osvobození musí
žadatel prokázat (potvrzení o studiu mimo
okres ČB a ČK. Upozorňujeme, že v přípa
dě nedodržení termínu splatnosti poplat
ku bude tento po marném uplynutí lhůty
automaticky zvýšen platebním výměrem
na trojnásobek v souladu s vyhláškou.
Na obecním úřadu je stále možné za
koupit sáčky na psí exkrementy, které jsou
dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet.
Sada 100 ks stojí symbolických 20 Kč.

Místní poplatky
z pobytu
Všem penzionům, ostatním ubytova
cím zařízením a občanům, kteří poskytují
ubytování ve své nemovitosti, připomí
náme povinnost dle OZV č. 2/2021 podat
do 15. ledna 2022 přiznání a zároveň uhra
dit místní poplatek z pobytu za II. pololetí 2021. Tiskopis přiznání lze stáhnout
z našich stránek www.kamenny-ujezd.cz/
tiskopisy-ke-stazeni, nebo je k dispozici
na OÚ Kamenný Újezd.
Výše poplatku činí 20 Kč za každý započatý
den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatky za hroby
Nájemcům hrobových míst, kterým končí
nájemní smlouva v roce 2022, bude v průběhu roku 2022 zaslána výzva k podpisu
nové smlouvy a teprve po jejím podpisu
bude tento poplatek vybírán.
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Ceny vodného a stočného
v obci K. Újezd na rok 2022
Pohyblivá složka vodného: 40,28 Kč/m3
s DPH, stočného: 33,80 Kč/m3 s DPH
Pevná složka vodného a stočného podle
hodnoty trvalého průtoku vodoměru. 
Pevná složka stočného z jiných zdrojů:
5,93 Kč/m3 s DPH.

Svoz odpadu
V roce 2022 bude prováděn pravidelný
týdenní svoz komunálního odpadu (po
pelnic) opět každou středu.
Svoz plastového odpadu a tetrapaků
(v označených pytlích) bude v roce 2022
opět každé první pondělí v měsíci, tj. 3. 1.,
7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9.,
3. 10., 7. 11. a 5. 12. 2022
Místní sběrný dvůr slouží občanům
s trvalým pobytem v Kamenném Újezdu
a přilehlých osadách. Veškeré aktuální in
formace k odpadovému hospodářství obce
naleznete na webových stránkách obce:
www.kamenny-ujezd.cz/
odpadove-hospodarstvi-obce

Vodoměry

Pevné složky (Kč/rok) včetně DPH (10 %)

kategorie
vodoměrů

Qp (m3/H) rozsah

z vodného

ze stočného

celkem

A

od 0 do 3,5 (vyjma)

448,80

425,70

874,50

B

od 3,5 do 10 (vyjma)

1 996,50

2 046,00

4 042,50

D

od 15 do 40 (vyjma)

10 087,00

11 280,50

21 367,50

Provozní doba sběrného dvora
2022

Březen – říjen
(letní provoz)

Listopad – únor
(zimní provoz)

Středa

15:00 – 18:00

15:00 – 17:00

Pátek

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

Sobota

09:00 – 11:00 (jen každá
poslední sobota v měsíci)

zavřeno

Tříkrálová sbírka 2022
Již 22. ročník Tříkrálové sbírky pod Cha
ritou Česká republika proběhne mezi 1.-16.
lednem 2022. Výtěžek sbírky bude věnován
na nákup auta pečovatelské služby Charity
České Budějovice, která pomáhá seniorům
a handicapovým, a na nákup školních po
můcek a materiálů pro preventivní programy
Nízkoprahového klubu V. I. P. Charity Č. Bu
dějovice, jehož pracovníci se starají o děti
ve vyloučených lokalitách města.
Sbírku lze podpořit čtyřmi způsoby.
Příspěvek můžete darovat do zapečetě
né kasičky koledníkům, které potkáte či
zazvoní u Vašich dveří. Další možností je
přispět na účet Tříkrálové sbírky s číslem
66008822/0800, variabilní symbol pro Ka
menný Újezd 777922024. Nakonec můžete
bezhotovostně přispět i přes Online kasič
ku na www.trikralovasbirka.cz/.
Pokud to situace dovolí, můžete se
potkat se všemi „třemi králi“ na návsi po
slední den sbírky - 16. ledna 2022 od 16:00,
zazpívat si koledy a případně ještě přispět
na dobrou věc.
Pro informace o sbírce můžete kontak
tovat koordinátorku Tříkrálové sbírky Cha
rity České Budějovice Markétu Královou,
tel. 731 604 193 anebo na mailu marketa.
kralova@cbudejovice.charita.cz.
Pro aktuální informace sledujte webo
vé stránky obce a více informací o sbírce
také naleznete na stránce:
https://mchcb.cz/trikralova-sbirka/

Středa 26. ledna od 19 hodin
Sokolovna Kamenný Újezd
Vstupné
100 Kč
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Sport

40 let běhání v Kamenném Újezdě
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV
pořádá již 40 let běžecké závody G-P vytr
valců. První závod se uskutečnil 20.3.1982,
a to silničního běhu na 12,5 km. Zatím po
slední 143. závod se uskutečnil 6. 11. 2021,
a to běh na 6,5 km. Během 143. VC se běha
ly různé vzdálenosti. Hlavní závody v prů
běhu 40 let byly silniční běhy na 10 km,
12,5 km, 15 km, a 42,2 km a přespolní běhy
na 6,5 km a 12 km, dále rámcové závody
na 0,5 km, 1,5 km, 3 km a 4,2 km.
Závodů se zúčastnila celá řada minu
lých nebo současných reprezentantů nebo
mistrů republiky ale také účastníci olym
pijských her, jak v atletice, tak v jiných
sportech, např. atleti Jan Bláha, Jan Krei
singer, Lucie Sekanová, Martin Zvoníček,

cyklistka Klára Štěpánová, triatlonistky
Šárka Grabmüllerová, Jana Candrová, Pet
ra Krejčová, triatlonista a horolezec Ivo
Grabmüller, boxeři Josef Primus, Zdeněk
Musil a také kandidát na prezidenta Vrati
slav Kulhánek.
Během 143. VC doběhlo do cíle 2 936
běžců, z toho z Kamenného Újezda 643 zá
vodníků. Z Kamenného Újezda by se jistě
zúčastnilo více dětí, kdyby základní škola
tyto závody neignorovala.
Na organizaci závodů se nejvíce podí
leli Pavel Janda, Bohuslava Pitrová, man
želé Ladislav a Marie Vodičkovi, Čeněk
Bürger, Jan Neubauer, Jan Kneifl st., Fran
tišek Mahr, Václav Pouzar starší, rodina
Klímova, v posledních letech také Anežka

Winklerová, František Vyžral, Jan Zíka,
Jitka Švarcová a někteří další (hlavně při
závodech v maratónu pomáhalo mnoho
spolupořadatelů z Kamenného Újezdu).
Více o těchto závodech na webu obce:
www.kamenny-ujezd.cz/bezecke-zavody
Za TJ Sokol Václav Klíma

Jízdní řády 2022

Pro volné chvíle
Písmenkové sudoku
Doplňte do tabulek písmena tak, aby se
v žádném řádku, v žádném sloupci a v žád
ném z devíti malých čtverců nevyskytovalo
stejné písmeno. V prostředním řádku kaž
dého sudoku pak přečtete tajenku - název
rostliny.
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