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podatelna@obecpopovice.cz
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, ráda bych Vám jménem celého zastupitelstva
popřála krásné Vánoce prožité v klidu a pohodě a do nového roku
všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Konec roku je
vždy dobou bilancování, ale já bilancovat nebudu a budu se dívat do
budoucnosti. V Popovicích nás příští rok čekají dvě důležité akce, a to
je zkapacitnění ČOV, kde nové výběrové řízení bude vypsáno hned
v lednu, a další neméně důležitou akcí je zabránit výstavbě dálničního
přivaděče, tzv. Jižní tangenty v našem katastru. O tom se více dozvíte
v samostatném článku.
Velká změna nás čeká i na Obecním úřadě z důvodu odchodu paní
Evy Pokorné ke konci roku. Tímto bych jí chtěla poděkovat
za dlouholetou práci pro obec a popřát jí mnoho úspěchů v dalším
životě. Její agendu zatím přebírám já, tak prosím o počáteční
shovívavost, za níž předem děkuji.
Daniela Fialová, starostka

Nové e-mailové
adresy obce a
zastupitelů
Odpady
Harmonogram
vydávání popelnic
Jak třídit?
Kolik jsme vytřídili?
Hlášení stavu
vodoměrů
Jižní tangenta
Sdělení Českých
drah

Editorial
Vážení
spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
poslední letošní vydání
místního zpravodaje obce
Popovice. Jistě jste si všimli
drobných změn v jeho
vzhledu. Rádi bychom
ovšem změnili, nebo spíš
obohatili, i jeho obsah.
Dosud časopis přinášel
převážně
nejdůležitější
informace o dění v obci.
Naším cílem je také dát
prostor pro vyjádření všem,
kdo se budou chtít podělit
o své názory, nápady,
připomínky či informovat
o zajímavé akci v okolí.
Uvítáme příspěvky od
občanů všech generací.
A že se nekamarádíte
s počítačem, ale chtěli
byste přispět? Nevadí.
Kontaktujte
mě
na
Obecním
úřadě
nebo
telefonicky a zcela jistě
najdeme způsob, jak Vaše
myšlenky převést na papír.
Eva Hrudová
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Odpady
Vážení občané, jak si jistě vzpomínáte, na podzim 12.-14.10. byly
přistaveny kontejnery pro svoz zahradního a biologického odpadu. Do
jednoho z kontejnerů „někdo“ vysypal stavební suť. Z toho důvodu
tento odpad nebyl považován za biologický a odvezen ke kompostování,
ale byl likvidován jako směsný komunální, což představuje náklady
navíc. Obec za tuto neukázněnost musela zaplatit o 1 500 Kč více.
V sobotu 24.11. proběhl v naší obci sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Ten měl začít v 11 hodin dopoledne, kdy byla
zajištěna přítomnost p. Brůžka. Bohužel došlo k problému. Firma KTS
přistavila kontejnery, které nebyly označené druhem odpadu již v pátek
a nezabezpečila je, takže někteří občané naváželi odpad již v tento den.
Došlo tak ke špatnému třídění odpadů. Problém byl i s velikostí
kontejneru na velkoobjemový odpad, byl přistaven menší, než bylo
objednáno. Kontejnery tak byly zaplněny dříve, než měl sběr začít.
Firma KTS odpad samozřejmě vyvezla, ale očekáváme, že naúčtuje jeho
likvidaci jako nebezpečného.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při třídění odpadu. Za
směsný komunální odpad jsou obci účtovány velké částky za
skládkování (nyní 1 000 Kč za tunu). Celková částka, kterou obec takto
zaplatí v jednom roce, je výchozí pro stanovení poplatků za svoz odpadu
v následujícím roce. Jistě nikdo z nás nechce, aby tyto poplatky rostly
z důvodu neukázněnosti při třídění.
Při výdeji nádob na tříděný odpad byla nejednou položena otázka,
zda bude pro občany nějaký bonus za třídění odpadu. Žádný takový
bonus nechystáme. Do budoucna (asi za 3-4 roky) se má zvýšit poplatek
za skládkování odpadu na asi 2 500 Kč za tunu oproti nynějším 1 170 Kč.
Čím více odpadu se podaří vytřídit, tím méně jej bude třeba uložit na
skládku, tudíž celková částka za skládkování nebude narůstat tak, jak by
to bylo v případě netřídění. Ve výsledku by tak neměly výrazně narůstat
poplatky za svoz odpadu pro občany. Bohužel, ani při třídění odpadu
není obec schopná garantovat nezvyšování poplatku za svoz odpadu,
protože cena této služby je ovlivněna i jinými faktory např. růstem
mezd, růstem cen pohonných hmot, inflací a dalšími.

Klub otevřených dveří
Vám přeje veselé
vánoční svátky a
všechno dobré
v novém roce 2019.

Těšíme se na setkání
s Vámi při
následujících akcích:
o

o

o

o

Bylinky a koření doma a na
zahradě – jak pěstovat,
používat, ochutnávka čajů.
Přednáší
Ing.
Blanka
Kocourková, CSc. – spíš pro
dospělé (11.1. v 18:00)
Ferda Mravenec, brouk
Pytlík a ti druzí aneb Co
létá a leze kolem nás? –
zajímavosti o hmyzu – Eva
Hrudová – pro děti
i „dospěláky“
Jarní
setkání
aneb
melodie, které nestárnou –
hrají Martina Horáčková
a František Školař – pro
všechny, kdo mají rádi
hudbu
Velikonoční tvoření –
výroba jarních květinových
dekorací – vytvoříte si
ozdoby s Ing. Helenou
Pluháčkovou nebo doc.
Jarmilou Neugebauerovou
– tvůrčí dílna pro děti
i „dospěláky“
Termíny budou upřesněny.

A kolik recyklovatelného odpadu se v naší obci vytřídilo
za období od 1.7. do 30.9. 2018?
Celkem
Z toho:

Papír
Plast
Sklo

4,443 t
1,567 t
1,736 t
1,140 t
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STRUČNÝ PRŮVODCE TŘÍDĚNÍM ODPADU
PAPÍR

modré nádoby (pytle) + modré kontejnery na sběrných
místech

PATŘÍ SEM
Noviny, časopisy, letáky, papírové dokumenty, papírové
obaly, kartony, lepenkový papír, vlnitá lepenka – vše čisté,
suché, rozložené

PLASTY A PLASTOVÉ
OBALY

NEPATŘÍ SEM
Tapety, papír obsahující kov a plast

žluté nádoby (pytle) + žluté kontejnery

PATŘÍ SEM
Plastové kelímky od potravin a drogerie, plastově lahve a
kanystry, tuby, nápojové kartony (tetrapaky), plastové
proložky od vajec, bílé a barevné fólie, sáčky, pytle, igelitové
tašky, síťky a plast. krabičky od ovoce a zeleniny, polystyren –
bílý, čistý, suchý, bez pásek.

NEPATŘÍ SEM
Plastové květináče, znečistěné obaly,
nádoby od stolního oleje, obaly od těsnicích
hmot, izolací, pěn, těsnicí hmota, izolační
pěna, plastové obaly od nebezpečných
látek, barevný polystyren, znečištěný
polystyren, stavební polystyren.

Prodejní obaly musí být vždy prázdné, nesmí v nich zůstat
původní obsah.

KOVY

žluté nádoby (pytle) + žluté kontejnery

PATŘÍ SEM
Plechovky, nápojové plechovky, kovové uzávěry, šroubovací
uzávěry/víka, konzervy, hliníkové obaly, alobal, hliníková
víčka, barevné kovy, měď, železo a železný šrot, dráty,
pletivo, kabely, kovové nádobí, nářadí, drobné kovové díly

NEPATŘÍ SEM
Plechovky od barev, laků, plynové lahve,
spreje, tlakové nádoby, zaolejované kovové
díly, elektrozařízení – zástrčky, zásuvky

KOVY

sběr organizován 2x ročně Obcí

PATŘÍ SEM
Velké kovové předměty, které nevejdou do žlutých nádob

NEPATŘÍ SEM
Plechovky od barev, laků, plynové lahve,
spreje, tlakové nádoby, zaolejované kovové
díly, elektrozařízení

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD - BIO

hnědé nádoby

PATŘÍ SEM
Tráva, listí, rostlinný odpad ze zahrady, drobné větve, ořezy
stromů a keřů, kůra, rostlinný kuchyňský odpad, piliny

NEPATŘÍ SEM
Zbytky jídla živočišného původu,
exkrementy masožravců

ČIRÉ SKLO

zelené kontejnery na sběrných místech

PATŘÍ SEM
Jednorázové lahve, zavařovací lahve bez víček, flakony

BAREVNÉ SKLO

NEPATŘÍ SEM
Lampy, žárovky, zrcadla, drátované sklo,
barevné sklo, olovnaté ani žáruvzdorné sklo
keramika, porcelán

zelené kontejnery na sběrných místech

PATŘÍ SEM
Jednorázové a rozbité vratné lahve, zavařovací lahve, flakony
a lahvičky od léků, tabulové sklo

NEPATŘÍ SEM
Čiré sklo, lampy, žárovky, zrcadla, drátované
sklo, olovnaté ani žáruvzdorné sklo
keramika, porcelán

Všechny obaly musí být prázdné, neznečištěné škodlivými látkami (zbytky barev, ředidel, přípravků na ochranu
rostlin, olejů) – v opačném případě patří do nebezpečného odpadu!
Připravila L. Benešová
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PRODEJ RYB
Vážení občané,
prodej ryb se v naší obci uskuteční na parkovišti u Obecního úřadu:
Ve čtvrtek 20. 12. v 9:30 hodin (asi do 10:00)
V sobotu 22.12. v 9:30 hodin (asi do 10:00)
Ceník:
Kapr 1. třída (do váhy 2,5 kg) 100 kč/kg

Amur 120 kč/kg

Kapr výběr (nad 2,5 kg) 108 kč/kg

Tolstolobik 70 Kč/kg

Spolek včelařů ZO Rajhrad děkuje obci Popovice za dotace, kterými
podporuje naši spolkovou činnost. Velmi si této podpory vážíme.
Veškeré finanční prostředky jsou a budou vynakládány na rozvoj
včelařské činnosti. V obci Popovice, která spadá pod ZO ČSV Rajhrad,
jsou aktuálně dva včelaři.
S blížícím se koncem roku 2018 bych Vám zároveň chtěla jménem
všech členů naší ZO popřát mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře
Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2019.
Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
www.vcelarirajhrad.cz/

HLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRŮ
Žádáme občany, kteří nevyužívají paušální platby,
aby nahlásili stav vodoměru k 31.12.2018.
Údaje hlaste buď osobně na OÚ Popovice nebo
vhozením lístku se stavem do schránky OÚ, případně
e-mailem na adresu podatelna@obecpopovice.cz,
a to do 7.1.2019 (včetně).
Následně bude vystavena faktura.
Děkujeme

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO
ÚŘADU POPOVICE
V pondělí 31.12. 2018 je Obecní úřad
uzavřen
Prvním úředním dnem v novém roce je
pondělí 7.1. 2019.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE
oznamuje, že:
posledním úředním dnem v tomto roce je středa 19. 12. 2018,
31.12. 2018 je MěÚ Židlochovice uzavřen.
Prvním úředním dnem v novém roce je středa 2.1. 2019.
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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 2018“ na adrese https://www.obecpopovice.cz/zapisy-zezasedani-zastupitelstva-2018/.
1) Výpis ze zápisu z 1. – ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 2.11.2018
- přítomno bylo všech sedm nově zvolených členů zastupitelstva,
- po vykonání slibu zastupitelé schválili program zasedání,
- proběhla volba starosty a místostarosty, zvoleny byly: starostka – Daniela Fialová, místostarostka – Eva
Hrudová,
- byly zřízeny finanční a kontrolní výbor a zvoleni jejich předsedové: kontrolní výbor – Róbert Jankových, finanční
výbor – Michaela Kubíková,
- v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. O výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
byla projednána a schválena výše odměn jednotlivých zastupitelů.
2) Výpis ze zápisu z 2. – řádného zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 26.11.2018
- starostka obce seznámila zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 5/18 a 6/18,
- starostka vydala pokyn k inventarizaci majetku obce a byla jmenována inventarizační komise,
- byli zvoleni členové kontrolního a finančního výboru,
- starostka obce D. Fialová byla zvolena jako zástupce obce v Mikroregionu Rajhradsko,
- starostka obce D. Fialová byla určena jako zastupitel spolupracující s pořizovatelem na pořízení Územního
plánu obce Popovice,
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční individuální dotace místní organizaci ČSCH ve výši 7.000,- Kč
na uspořádání výstavy holubů v obci Popovice,
- zastupitelstvo schválilo omezení starostky obce k provádění rozpočtových opatření ve volebním období
2018- 2022 s omezením na straně výdajové nad 100.000,- Kč, na straně příjmové bez omezení,
- zastupitelstvo schválilo pověření Evy Hrudové redigováním Místního zpravodaje obce Popovice,
- zastupitelstvo schválilo pověření starostky obce Daniely Fialové k podání žaloby proti stavbě dálničního
přivaděče tzv. Jižní tangenty.
Bylo diskutováno vypsání nového výběrového řízení na realizaci modernizace ČOV, nyní jsou zpracovávány
podklady k jeho vypsání.
3) Výpis ze zápisu ze 3. – řádného zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 17.12.2018
- starostka obce seznámila přítomné s výsledky kontroly plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva,
- bylo projednáno rozpočtové opatření č. 7/18,
- zastupitelstvo schválilo zadávací podmínky pro výběrové řízení na realizaci akce „Zkapacitnění a modernizace
ČOV“,
- výběrové řízení na realizaci akce „Zkapacitnění a modernizace ČOV“ bude vyhlášeno k 9.1. 2019 a ukončeno
4.2. 2019 v 18:00,
- zastupitelstvo schválilo záměr investiční akce „Osvětlení mostu přes železnici“,
- zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh výhledu rozpočtu 2019-2023,
- byl projednáván návrh rozpočtu obce na rok 2019, další jednání o něm proběhne na příštím zasedání
zastupitelstva obce Popovice,
- byly projednány a následně schváleny individuální dotace místním spolkům, a to:
o Sportovní klub Popovice 25 000 Kč,
o Český svaz včelařů 5 000 Kč,
o Rybářský spolek 32 000 Kč,
o Myslivecký spolek 25 000 Kč,
o Klub otevřených dveří 15 000 Kč.
- nebyl schválen nákup sněhové radlice k novému traktoru,
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- byla schválena nová kalkulace vodného na rok 2019 a to 34,45 Kč za m3 včetně DPH,
- byl projednán a schválen návrh rozpočtu Mikroregionu Rajhradsko, projednán výhled rozpočtu mikroregionu
na roky 2019-2021 a schválena výše členského příspěvku obce Popovice,
- byl schválen dodatek smlouvy na svoz odpadu se společností KTS Ekologie s.r.o.,
- zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout prostory k provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.
V diskusi zazněly otázky na stav prací a zavedení optického kabelu pro internet a na cenu za vývoz odpadu
v roce 2019. Cena za vývoz odpadu se zatím měnit nebude.

Žaloba proti Jihomoravskému kraji (JMK) ve věci stavby R52/JT – tzv. Jižní tangenta
Vážení spoluobčané,
jak již mnozí víte, chystá se v našem katastru stavba tzv. Jižní tangenty, která propojí silnici R52 s dálnicí D2.
V současné době probíhají projektové práce za účelem zpracování projektové dokumentace ve stupni technické
studie, dokumentace pro EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a zároveň spol. GEOtest požádala obec
i soukromé vlastníky půdy o vstup na pozemky za účelem provádění geotechnického průzkumu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 11. 2018 odsouhlasilo podání žaloby proti Jihomoravskému kraji
(JMK) ve věci stavby R52/JT. Žaloba musí být podána do 31. 12. 2018 a zastupovat obec Popovice bude advokátní
kancelář Frank Bold Advokáti, která zastupuje 43 obcí, neziskových organizací a fyzických osob v tzv. ,,Velké žalobě“
proti Zásadám územního rozvoje (ZÚR) JMK, která je v současné době na Nejvyšším správním soudu.
Žaloba je v současné době asi jedinou cestou, jak stavbě zabránit. Nelíbí se nám, že JMK rozhodl o variantě přes
Popovice bez projednání s obcemi, kterých se to týká. Dále pak, že touto stavbou, která je součástí Transevropské
sítě dálnic (konkrétně Adriaticko-baltická trasa) se zavleče do brněnské aglomerace ještě více kamionové dopravy,
což bude mít neblahý vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Dále v Zásadách územního rozvoje JMK není dostatečně vyřešen přístup do Popovic, protože stavbou tangenty
dojde k odříznutí Popovic od okolního světa. V ZÚR JMK je přístup do Popovic řešen z nového kruhového objezdu
v Rajhradě, který má vzniknout u čerpací stanice.
Informace o průběhu soudního řízení a stavby tangenty budou řešeny v rámci veřejných zasedání zastupitelstva
a budou zveřejňovány na webových stránkách obce. Kompletní informace o Zásadách územního rozvoje najdete
na www.zurka.cz

Situační nákres umístění tzv. Jižní tangenty
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BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ RAJHRAD
Pořádá

v opatském chrámu sv. Petra a Pavla
v neděli 30. prosince 2018 v 16.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Program:

Česká mše vánoční “Hej, mistře”
Jakuba Jana Ryby

Účinkují:
Sólo: soprán – Anna Sokolová, alt – Kateřina Jakubíková, tenor – Oldřich Šindler,
bas – Petr Jakubík
truhlový varhanní pozitiv – Pavel Rybka
Chrámový sbor, sóla a orchestr Chorus Collegium Odry
řídí – Martin Jakubík
Vstupné dobrovolné – výtěžek z koncertu darujeme Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě
Srdečně zveme

Kalendář akcí Hospůdky Popovice:
20.12. Dětský turnaj v šipkách s vyhlášením nejvšestrannějšího sportovce za rok 2018.
Prezence od 16 hodin.
21.12. Šipkový turnaj dospělých. Prezence od 18 hodin.
24.12.–27.12. Zavřeno
28.12. Otevřeno; od 18 do 24 hodin Veřejná rybářská schůze.
29.–30. 12. Výstava holubů. Součástí bude malá expozice mysliveckých trofejí. Vstupné dobrovolné.
Sobota 29.12. otevřeno od 12 do 23 hodin, výstava otevřena od 13 do 17 hodin,
Neděle 30.12. hospůdka i výstava otevřeny od 9 do 12 hodin, od 15 do 22 jen hospůdka.
31.12. Silvestrovské setkání na zahrádce
Srdečně Vás zveme na silvestrovské setkání na zahrádce! Přijďte se zahřát svařákem, setkat s přáteli
či si vypustit s dětmi novoroční přání. Začátek akce ve 13 hodin, předpokládaný konec v 18 hodin.
1.–3.1. 2019 Zavřeno

Schůze Rybářského spolku Popovice bude 28.12. v 18:00 hodin v Hospůdce Popovice.
Účast všech zájemců o rybářský lístek na rok 2019 nutná.
Přeji všem hezké svátky a hodně štěstí a zdraví v roce 2019.
Jaromír Zajíc
Předseda RYS Popovice
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Z činnosti SK Popovice
Organizaci vánočních turnajů v šipkách mládeže a dospělých převzal tým šipkařů ŠK Popovice.
Termíny jsou napsány na jiném místě zpravodaje.
Protože však v poslední době zjišťuji a slyším zavádějící informace o činnosti a financování
sportovního klubu, dovolte mi stručné objasnění.
SK Popovice vznikl v roce 2000 (zaregistrován na MV ČR) po dohodě s tehdejším zastupitelstvem.
Účelem byla podpora sportovních aktivit v naší obci prostřednictvím jednoho spolku. V SK byli sdruženi
tenisté, fotbalisté, cyklisté, šipkaři, hokejisté. Obec přispěla za dobu od roku 2000 jednou na dresy
cyklistům, jednou na dresy fotbalistům a občas obdrželi dotaci v řádu tisíců korun šipkaři (tito jako jediní
hrají soutěže a reprezentují naši obec po jihomoravském kraji) a také fotbalisté pro utkání svobodní –
ženatí, koupily se sítě na branky, postavil se přístřešek, buduje se nová opěrná zídka. Vše je v majetku
obce Popovice.
Postupem času však zbyli v SK jen tenisté. Ti mají hlavní úkol starat se o areál u kurtů, který je
v majetku obce. Naším hlavním cílem je umožnit sportovní činnost občanům Popovic.
Tenisté (SK Popovice) na svou činnost NEDOSTÁVAJÍ dotace od obecního úřadu. Provoz a údržbu
do 10.000,- Kč za jednu opravu plně hradí tenisté ze svých zdrojů. V poslední době jsme vyměnili
elektrický ohřívač vody ke sprše a kuchyni, expanzní nádobu u studny,
plováky na WC a zámky ve dveřích. Mezi běžně výdaje, které hradíme ze svých zdrojů, patří i náklady:
- na antuku
- hrabla, „siťovačky“,
- tenisové sítě
- platby za odpady, platby za vodu, platby za elektrickou energii
Dotace dostává SK Popovice od obce na turnaje dětí v tenise, šipkách a stolním tenise.
Dále prostřednictvím SK je podporován tradiční nohejbalový turnaj a šipkaři.
Za rok 2018 byli obcí Popovice podporováni prostřednictvím SK Popovice šipkaři, turnaj v nohejbale a čtyři
dětské turnaje v celkové výši 24.289,- Kč. Vše je řádně vyúčtováno, oproti výdajům spojeným s těmito
akcemi. V SK Popovice nezůstane z těchto prostředků ani koruna.
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Na svou činnost SK Popovice získává prostředky hlavně z členských příspěvků.
Pro úplnou transparentnost uvádím výši finančních prostředků SK Popovice
na počátku roku 2018……..6.838,- Kč
hlavní příjmy - členské 17.500,pronájmy na společenské akce 8.500,hlavní výdaje v roce 2018 - antuka 7.000,elektřina 5.500,vodné 6.500,obměna zámků a klíčů 3.500,na konci roku 2018………..7.610,- Kč
Nehromadíme finance, když nám zbydou finanční prostředky z pronájmů, necháme vyrobit například
stoly a lavice a to je jediný majetek SK Popovice.
Z výše uvedeného je patrné, že po celou dobu SK Popovice nedostává ohromné finanční
prostředky na svou činnost. Už jsem i slyšel, že v obci nemůžeme mít školku, protože
peníze dostávají sportovci. No co na to říci…..
Snad jsem vše vysvětlil srozumitelně.
Každopádně všem občanům přeji krásné a poklidné Vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2019.
Jiří Drahoš, předseda SK

Sdělení Českých drah
V Brně začala 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního
nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této
výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží.
Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic
v Brně
a bude
zavedena
náhradní
autobusová
a tramvajová doprava.
Vlaky linky S3 na trase Břeclav – Brno – Žďár n. S. (trať 250)
– až na několik výjimek zcela vynechají stanice Brno hl. n. a BrnoHorní Heršpice, mezi stanicemi Modřice a Brno-Židenice zastaví
ve stanici Brno dolní nádraží.
Ve směru od Břeclavi pojedou vlaky S3 v intervalu přibližně
30 minut, přístup do centra Brna bude přes stanici Brno dolní
nádraží a dále buď autobusovou linkou 61, nebo pěšky.
Upozornění:
V pracovní dny od 5 do 21 hodin s ohledem na hustotu
provozu nebudou vlaky čekat na případné zpoždění autobusů
linky 61, proto prosím při přestupu počítejte s časovou rezervou.
Všechny vlaky rychlíkové linky R13 budou ukončeny a
budou začínat ve stanici Brno dolní nádraží.
Náhradní doprava
Mezi Brnem dolním nádražím a Hlavním nádražím bude
zavedena náhradní autobusová linka 61. Možná je také pěší
varianta.
Odjezdová místa náhradní dopravy:
Brno dolní nádraží – přibližně 200 metrů od budovy nádraží
Brno hl. n. – před budovou nádraží u viaduktu Křenová

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Popovice 27.12. 2018 v 18:00
v budově Obecního úřadu
Program:
1) Technický bod (volba zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, schválení
programu).
2) Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání
Zastupitelstva 17.12.2018.
3) Schválení návrhu rozpočtového výhledu
2019–2023.
4) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019.
5) Diskuse
6) Závěr

Obecní úřad Popovice oznamuje,
že místní prodejna potravin a smíšeného
zboží je z důvodu ukončení podnikatelské
činnosti dosavadní provozovatelky od 1.1.
2019 uzavřena.
Provoz bude obnoven po převzetí novým
nájemcem.
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