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Vážení občané, milí sousedé,
Rok 2021 se dostal do poslední čtvrtiny, a nejen já se těším, že se uskuteční
všechny zamýšlené akce, které nám loni omezení v souvislosti s nemocí
COVID znemožnila uspořádat. Akce máme naplánovány tak, jak bylo dříve
zvykem, tj. hodovou zábavu, předvánoční setkání seniorů i lampionový
průvod s rozsvěcováním vánočních stromů, a já doufám, že se na některé
z nich uvidíme osobně. Ovšem nejenom plánováním zábavy to žije na
obecním úřadě. K nejdůležitějším probíhajícím projektům patří zpracování
a následně přijetí nového územního plánu. Jeho dokončení je plánováno
zhruba v polovině roku 2022. Připravujeme také rekonstrukci veřejného
osvětlení, o které píšu podrobněji dále ve Zpravodaji. Samozřejmě
chystáme i další novinky o nichž Vás budeme informovat v dalších
zpravodajích.
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Hezký podzim přeje
Daniela Fialová
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Vážení občané,
S přicházejícím podzimem odlétají vlaštovky, jiřičky, holubi hřivnáči a další druhy ptáků za teplem.
Jezevci a ježci se snaží vykrmit před zimním spánkem. S pokračujícími pracemi na polích ubývá
přirozená potrava v honitbě. Myslivci začínají zvěř přikrmovat, aby předešli jejímu strádání. Chtěl bych
apelovat na majitele čtyřnohých miláčků, aby je nenechávali volně se pohybovat v blízkosti krmných
zařízení. Dochází nejen k rušení zvěře, ale i k znehodnocování krmiva. Tímto chci i poděkovat
Zastupitelstvu obce Popovice za finanční pomoc při jeho nákupu.
Přeji Vám krásné podzimní dny strávené procházkami nebo sportováním v přírodě.
Jaromír Zajíc
Hospodář Mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice a Holasice

Sauna v prostorách obecního úřadu Popovice
bude v provozu od 1.11. Bližší info na tel. 733642598.
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Sběr velkoobjemového odpadu a železného šrotu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 29.-31.10. 2021 u hospody.
Kontejner na železný šrot bude přistaven 29.-31.10. 2021 u obecního úřadu.
Prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů a nenechávali kolem kontejnerů. Pokud bude potřeba,
budou objednány další kontejnery v průběhu týdne.
Elektrické spotřebiče a použité baterie lze odevzdat po celý rok, vždy v úředních hodinách, na OÚ.

Nádoby na tříděný odpad (plast, papír, bio) jsou k dispozici na Obecním úřadu. Vyzvednout je lze vždy
v úředních hodinách v pondělí od 18 do 20 hodin, případně po domluvě. Více informací na tel. 604 484 483
u paní Kramplové.
Na obecním úřadě je možno vyzvednou respirátory – vždy v úředních hodinách v pondělí od 18 do 20 hodin.

Deratizace

Od 11. 10. do 24. 10. 2021 bude na území naší obce probíhat plošná deratizace.
Na veřejných prostranstvích jsou nástrahy ukládány do jedových staniček.
Do kanalizační sítě budou dávány voskové nástrahy. Proto žádáme občany, aby v tomto
období dbali zvýšené opatrnosti na domácí zvířectvo, psy atd.
Plošnou deratizaci bude provádět firma Pařez, zdravotně technické služby.
Je třeba, aby v uvedeném období byly nástrahy na hlodavce kladeny v co největší
míře, tj. v každé domácnosti, neboť tak je zabezpečena největší účinnost komplexní
deratizace obce.
Nástrahy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Popovice (PO 18-20).

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Jak již bylo uvedeno v předchozích zpravodajích, veřejné osvětlení v Popovicích je v havarijním stavu. Z tohoto
důvodu je nutné provést jeho úplnou rekonstrukci včetně výměny sloupů. Požádala jsem o dotaci z Integrovaného
operačního programu, která nám byla schválena. Její maximální výše je 2.850.000 Kč.
Bylo provedeno výběrového řízení na zhotovitele první etapy, která zahrnuje především rekonstrukci rozvaděče,
výměnu sloupů od nádraží ke kapličce a výměnu podzemního vedení tam, kde nebyla ještě provedena. Bylo
osloveno celkem sedm firem, dvě se přihlásily samy, nabídky poslaly čtyři firmy a nejlevnější byla firma Lumi s.r.o.
s celkovou cenou 2 499 660,43 Kč. S touto firmou byla podepsána smlouva. Rekonstrukce by měla proběhnout do
konce příštího roku, bude záležet na dostupnosti materiálu.
Jakmile bude znám harmonogram prací, budete informováni.
Další částí veřejného osvětlení, kterou je nutno dořešit, je osvětlení železničního mostu směrem od Popovic.
Záměr byl schválen zastupitelstvem obce na konci roku 2018. Bylo nutno vypracovat kompletní projektovou
dokumentaci a velké zdržení nastalo kvůli požadavku Jihomoravského kraje na uzavření smlouvy na věcné břemeno,
protože se jedná o pozemky kraje. Tato smlouva je již podepsána a bylo zažádáno o stavební povolení. Po vydání
stavebního povolení bude uspořádáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
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Jižní tangenta – aktuální situace
Mnozí z vás se ptají na situaci ohledně jižní tangenty. ŘSD stavbu dále plánuje, aktuálně probíhá řízení EIA, což
je hodnocení vlivu na životní prostředí. K tomuto proběhlo i veřejné projednání v Modřicích, kterého se někteří
občané Popovic zúčastnili. Zatím nevíme, jaké je rozhodnutí ohledně EIA, ale i pokud bude EIA vydána a plánování
stavby přejde do další fáze, tak budeme aktivně pracovat na tom, abychom stavbu zastavili. S tím souvisí i soudní
spor Jihomoravským krajem, kdy naši žalobu zamítl jak Krajský, tak i Nejvyšší správní soud a podali jsme ústavní
stížnost z důvodu nedostatečného vypořádání všech bodů v žalobách podaných výše uvedeným soudům.

Chystané akce obce Popovice
Po delším období, kdy z důvodu pandemie Covid 19 bylo
pořádání kulturních akcí značně omezené, se můžete snad
těšit na vše, na co jste byli zvyklí. Samozřejmě se vše bude
přizpůsobovat aktuální epidemické situaci a platným
protiepidemickým opatřením. Přesto věříme, že se
plánované akce, tak je uvádíme, v daných termínech
uskuteční.
Hodová zábava bude 13.11. od 20 hodin a hrát bude
kapela Dreams.
Mše bude sloužena v místní kapličce 14.11. od 11 hodin.
Vánoční dílničky pro děti bude obec pořádat ve spolupráci
s Klubem otevřených dveří v místní hospodě 28. 11. od 14
hodin.
Vánoční strom budeme rozsvěcet o první adventní neděli
28. listopadu. V 17 hodin se sejdeme k lampionovému
průvodu u kapličky.
Posezení se seniory se uskuteční 3. 12. od 18 hodin v sále
místní hospody. K poslechu i tanci zahrají Rapáčovi.
Všichni jste srdečně zváni!

Hospůdka u Kapličky
Od 2. října je novým nájemcem otevřena Hospůdka u Kapličky.
Provozní doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý:
17:00-21:30
Středa: 17:00-21:30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek:
17:00-23:00
Sobota: 15:00-23:00
Neděle: 15:00-21:30
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Informace IDS JMK (https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/839)
Větší výluka na lince S3 - Brno (- Židlochovice) - Hustopeče
Od: 18.10.2021 0:00
Do: 30.10.2021 23:59
Od 18. 10. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 30. 10. 2021 do 16:50 hodin bude probíhat velká výluka na
lince S3 mezi Brnem/Modřicemi a Židlochovicemi/Hustopečemi.
Vybrané vlaky linky S3 budou končit/začínat v Modřicích a cestující budou dále přepraveni náhradní
autobusovou dopravou jedoucí dle výlukového jízdního řádu jako linka xS3.
Schéma výluky ke stažení zde.
Výlukový JŘ linky S3 mezi Brnem a Hustopečemi ke stažení zde.
Odřeknuté vlaky:
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna.
Autobusy náhradní dopravy linky xS3 budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po pěti
odlišných trasách:
• trasa A: Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
• trasa B: Modřice – Hrušovany u Brna
• trasa C: Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
• trasa D: Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
• trasa P: Modřice - Popovice u Rajhradu – Rajhrad

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Brno hl. n. (trasa A) - na ulici Nádražní, u viaduktu Křenová, stanoviště č.10
▪ Modřice
(trasa B,C,D,P) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Modřice, žel. st." nástup stan. č.4, výstup stan. č.1
(trasa A) směr Hustopeče: - na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
(trasa A) směr do Brna: - na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“
▪ Popovice u Rajhradu (trasa P)
- u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK "Popovice, žel. st."
▪ Rajhrad
(trasa B,C,D,P) u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Rajhrad, žel. st."
(trasa B,C,D) v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Holasice"
▪ Vojkovice nad Svratkou (trasa B,C,D)
- v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice"
▪ Hrušovany u Brna (trasa B,C)
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hrušovany u Brna, žel. st."
▪ Židlochovice
(trasa C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, žel.st."
(trasa D) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, aut. st."
▪ Žabčice
(trasa C) - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Žabčice, žel. st."
(trasa C) - na zastávce autobusů IDS JMK " Žabčice, u Mahovských"
▪ Vranovice (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Vranovice, žel. st."
▪ Pouzdřany (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
▪ Popice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
▪ Šakvice (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
▪ Hustopeče u Brna (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1
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Dětský den 2021
Dětský den se letos uskutečnil v poněkud netradičním termínu, 4. září. Poděkování patří dobrovolným
hasičům z Holasic, kteří připravili zajímavý program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Viděli jsme ukázku
vyproštění řidiče po dopravní nehodě a hašení hořícího automobilu.

Ukázka vyprošťování řidiče z havarovaného auta.

Auto po požáru. Bílá hmota je hasící pěna.

Na workshop se, prosím,
objednávejte do 31. 10. 2021
mailem na adrese:
podatelna@obecpopovice.cz

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek 8.10. 2021 od 14 do 22
hodin a v sobotu 9.10. 2021 od 8 do 14 hodin.
Volební místnost je ve společenském sále hospody, Popovice 12
Je nutno respektovat aktuální epidemiologická nařízení!

Občané, kteří mají zájem o přenosnou volební urnu z důvodu zdravotního stavu, ať se hlásí na
tel. č. 604 484 483 – toto se netýká občanů s COVID 19 nebo v karanténě.
Pro občany s COVID 19 nebo občany v karanténě je určeno volební místo na BVV.
Bližší info https://www.jmk.cz/content/17800
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Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti
s onemocněním COVID-19, nebo voliče, kteří pobývají v pobytovém zařízení, které je
uzavřeno v souvislosti s onemocněním COVID-19:

Průběh hlasování
(podrobně na https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualnivolby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-informace-ozpusobu-hlasovani-2021.aspx)

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na
požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič
odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává
přednost
(udělení
preferenčního
hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče
neplatný.
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INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
POPOVICE
Zde přinášíme stručný výtah ze zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva obce Popovice, jejichž kompletní znění
byla zveřejněna na úřední desce a jsou dále k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Popovice a na webových
stránkách obce v sekci „Zápisy ze zasedání zastupitelstva“.

1) Výpis ze zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 21.8. 2021
Zastupitelstvo:
- schválilo vyhlášení výběrového řízení na pronájem budovy č.p. 12,
- Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení,
- Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení.

2) Výpis ze zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 22.9. 2021
Zastupitelstvo:
-

schválilo uzavření smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení se společností LUMI, s.r.o. za částku
2.499.660,43,- Kč včetně DPH,
schválilo uzavření nájemní smlouvy na hospodu,
schválilo podání žádosti o dotaci Kabina 2021 (rekonstrukce tenisových kurtů),
schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování workoutového hřiště,
schvaluje podání ústavní stížnosti ze dne 16. 8. 2021 proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.
6. 2021 č. j. 7 As 20/2021-72 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2020 č. j. 63 A 13/2018-152.
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