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Z obsahu:
•
•
•

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

•

v úvodu Vám chci hlavně popřát krásné Velikonoce a příjemně prožité
jaro.

•
•

A teď už zprávy z úřadu: v Popovicích se chystáme na největší investiční
akci v posledních letech, a to modernizaci ČOV, která bude dražší, než se
původně předpokládalo. I přes tyto velké investice vás chci ujistit, že se
budou letos konat všechny akce na které jste zvyklí, ať už pro děti nebo
pro seniory. Dokonce jedna akce i přibude, a to úklid Popovic v rámci
celostátní akce „Ukliďme Česko“. Doufám, že se k nám připojíte v hojném
počtu. Bližší informace najdete uvnitř Zpravodaje.

•

S tímto Zpravodajem dostáváte i anketu k místnímu obchodu. Prosím o
její vyplnění, abychom mohli rozhodnout, jestli je obchod v Popovicích
potřebný a jestli má smysl, aby ho obec provozovala.
Děkuji
Daniela Fialová, starostka
.
Daniela
Zimní
údržbaFialová,
obce starostka
Letošní zima byla poměrně bohatá na příděly sněhu. Ne tak na jeho
množství, ale četnost. To se samozřejmě odrazilo v nutnosti úklidu. Ten obec
zajišťuje vlastními prostředky v případě chodníků, silnice je udržována externí
firmou. S tím byly občas spojené nedostatky s vynecháním údržby některých
částí Popovic, neboť pracovníci této firmy nebyli dobře seznámeni s obcí.
Zazněly také dotazy, proč se solí, ale i proč se solí málo. Pokud byla jako
posypový materiál volena sůl, bylo to zejména při tvorbě náledí a ledovky. V tom
případě šlo o zajištění bezpečného pohybu po chodníku i silnici.
Eva Hrudová

Modernizace Čistírny
odpadních vod
Firma Geotest bude
zjišťovat stav studní
Likvidace odpadních
vod – povinnosti
občanů v souvislosti
s novelou vodního
zákona
Výpisy ze zápisů
zasedání OZ Popovice
Časté otázky občanů
Z činnosti místních
spolků, chystané akce
Volby do Evropského
parlamentu

Editorial
Vážení
spoluobčané,
přinášíme Vám první
vydání zpravodaje obce
Popovice v roce 2019.
Stejně jako v minulém
čísle
zde
najdete
informace o dění v obci i o
tom, jak zastupitelstvo
jednalo a rozhodovalo na
veřejných schůzích.
Nově jsme zařadili
rubriku
„Nejčastější
otázky občanů“.
Již tradičně se ve
zpravodaji
objevují
pozvánky a oznámení
zájmových spolků.
Stále platná je výzva
z minulého čísla obecního
Zpravodaje – uvítáme
Vaše příspěvky.
Eva Hrudová
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Ukliďme Česko!
Je název celostátní dobrovolnické akce, jejímž cílem je uklidit černé skládky
a nepořádek. Akce probíhá v celé České republice a hlavním organizátorem je
Český svaz ochránců přírody. Místní úklidy mohou organizovat obce, školy,
firmy, zájmová sdružení i dobrovolníci – jednotlivci. Letošní hlavní, jarní, termín
je sobota 6. dubna. K této akci se chceme jako obec připojit.
Co jsme proto už udělali a co uděláme?
1) Zaregistrovali jsme se,
2) Předběžně jsme vybrali místa, která je třeba uklidit: příjezdová cesta do
Popovic, výsadba keřů u nádraží, cesta pod hřištěm, okolí řeky a biotopu
a také černá skládka u „cihelny“. To, která místa budeme uklízet, závisí
na počtu dobrovolníků, kteří se k nám přidají a také na Vašich návrzích,
3) Zajistíme odvoz odpadu,
4) Budeme komunikovat s hlavním organizačním týmem – ten pro nás
zajistí pomůcky – pytle, rukavice.

Upozornění
občanům
Začíná období hnízdění
ptáků a rození mláďat
savců.
Prosíme Vás proto o
ohleduplnost,
zejména
nenechávejte
volně
pobíhat psy a ani jinak
nerušte zvěř.
Děkujeme

Kdo se může úklidu zúčastnit? Každý, kdo má chuť přispět k dobré věci bez
ohledu na věk.
Přidáte se k nám? Uklidíme Popovice? Pokud ANO, prosíme potvrďte nám
účast na e-mail mistostarosta@obecpopovice.cz, nebo telefonicky na
737 919 940 do 25.března – nutné pro nahlášení hlavnímu organizátorovi akce.
Další informace budeme poskytovat průběžně na webu obce.
Eva Hrudová, místostarostka

Data přistavení velkoobjemových kontejnerů
6.4. – kontejner pro akci „Ukliďme Česko“
13.–14.4. – bioodpad – u obecního úřadu
27.4.

– velkoobjemový a nebezpečný odpad – u hospody
Od 11 hodin

27. –28.4. – železný šrot – u obecního úřadu
Prosíme občany, aby do příslušných kontejnerů
ukládali jen to, co do nich skutečně patří.
Pokud nebude odpad tříděn, bude považován
za směsný a jeho likvidace obci účtována
vyšší sazbou.
U obecního úřadu je nově umístěn kontejner
na textil. Je určen pro ukládání oděvů pro další
použití – náhrada za sběr pro Diakonii.
Oděvy ukládejte čisté. V igelitových pytlích.

Agronomická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
slaví 100 let od založení.
V rámci oslav probíhá řada
akcí, na něž bychom Vás, rádi
pozvali. Nejbližší z nich
představujeme zde, o dalších
se dozvíte na webu
www.toleti.cz
13.4. Jarmark století – areál
Mendelovy univerzity v Brně,
Zemědělská 1.
8.5. Den AF v ZOO – ZOO
Brno.
13.6. Polní den MendelAgro,
Mistrovství JmK v orbě Polní pokusná stanice
Žabčice.
Těšíme se na Vás!
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Odpadní vody z domácností – jak se souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro
rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb
občanů dotýká novela vodního zákona?
V loňském roce byl schválen zákon 113/2018
Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991
Sb., o Státním fondu životního prostředí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Novela přináší řadu změn, z nichž se občanů
týká zejména změna v § 38 odstavci 8. Platnost
tohoto odstavce je od 1.1.2021! Kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na
čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo ČIŽ doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého
bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum
odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla,
a název čistírny odpadních vod, na které budou
odpadní vody zneškodněny.
Povinnost vlastníka jímky podle § 38 odst. 8
zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
1.1.2019, předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních 2 kalendářních let se
vztahuje na dobu ode dne 1.1.2021.
Dosud je nakládání s odpadními vodami z
domácností upraveno v odstavci 8 takto: Kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí prokázat
jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Dále je třeba mít na zřeteli znění odstavce 9, který
uvádí: Přímé vypouštění odpadních vod do
podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné
závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné
látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně

poskytujících ubytovací služby, vznikajících
převážně jako produkt lidského metabolismu a
činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod
podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich
vlivu na jakost podzemních vod, pokud není
technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění
do vod povrchových nebo do kanalizace pro
veřejnou potřebu. Maximální povolené množství
odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika
územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí
celkově přesáhnout 15 m3/den.
Občanům, kteří nejsou připojeni na kanalizační
síť, z tohoto plyne povinnost buď se připojit ke
kanalizaci, vybudovat bezodtokovou jímku nebo
řešit likvidaci odpadní vody jiným adekvátním
způsobem. Další možností je vybudování domovní
čistírny odpadních vod.
Možná se tento zákon bude zdát někomu příliš
přísný, ale vypouštění odpadních vod bez
jakéhokoli čištění přináší řadu rizik. Nejde jen
o znečištění
bezprostředního
okolí
místa
vypouštění. Všechny látky, které odpadní voda
obsahuje se v půdě pohybují a mohou přecházet do
zdrojů pitné vody. To se týká i některých
mikroorganismů, které se vyskytují ve střevech
člověka a zvířat a jsou vylučovány výkaly. Zřejmě
nejznámější je bakterie Escherichia coli. Její
přítomnost ve střevech lidí je běžná a zpravidla
nepůsobí potíže. Vyskytují se však i kmeny, které
vyvolávají průjmová onemocnění s často vážnými
následky. Epidemie z pitné vody byly v České
republice zaznamenány i v případě virů hepatitidy
A, E a F – tzv. žloutenky. Průjmovým onemocněním
přenášeným vodou je také bacilární úplavice,
jejímiž původci jsou bakterie Shigella dysenteriae,
S. flexneri a S. sonei. Zdravotní problémy, v případě,
že dojde ke znečištění vody, mohou způsobit i další
druhy mikroorganismů. Největší riziko představuje
znečištěná voda pro děti, staré lidi a lidi s oslabenou
imunitou.
Eva Hrudová
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STOČNÉ

DERATIZACE

2018 - všechny domácnosti, které nahlásily stav vodoměru,
mají poplatky za stočné v pořádku a byly jim vystaveny
faktury. Ty, které nenahlásily stav vodoměru, budu dále
urgovat.

Stočné pro občany využívající studny je 1.260 Kč/rok, pokud
mají i vodoměr, musí hlásit na konci roku stav vodoměru
a v případě, že přesáhnou spotřebu 36 m3/os./rok, musí
doplatit tuto zvýšenou spotřebu. Poplatek za stočné je možné
rozdělit do splátek během roku.

Oznamujeme Vám, že v období od 13. 3. do
31. 3. 2019 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. Nástrahy si můžete vyzvednout na
Obecním úřadě Popovice (PO 18-20, příp. dle
dohody), v případě potřeby i opakovaně.
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.

Zálohy pro občany používající pouze vodu z vodovodu jsou
dobrovolné a jejich výše je na vlastním uvážení občana.
Zálohu je možné zaplatit kdykoliv během roku.

Plošnou deratizaci bude v letošním roce
provádět firma Pařez, zdravotně technické
služby.

Daniela Fialová, starostka

Daniela Fialová, starostka

2019 -pokud občané využívající pouze vodu z vodovodu,
napouštějí touto vodou bazény a zalévají zahradu a chtějí
o tuto vodu nižší platbu za stočné, musí si nainstalovat tzv.
podružný vodoměr. Po instalaci toto nahlásí na OÚ a v příští
faktuře za stočné jim budou tyto m3 odečteny. V případě
dotazů, bližší informace na OÚ.

Požadavek společnosti GEOtest
Obdrželi jsme od společnosti GEOtest, která provádí geotechnický průzkum k Jižní tangentě, informaci,
že v období 1.-3. 4. 2019 bude u občanů provádět pasportizaci hydrogeologických objektů, zjednodušeně
řečeno, bude kontrolovat studny, měřit jejich hladinu, hloubku a provádět fotodokumentaci. GEOtest nemá
žádný oficiální seznam studní v obci, navštíví všechny domácnosti ve vyznačené části obce. Výsledek bude využit
pro posouzení míry ovlivnění studní plánovanými stavebními pracemi, nebude se hlásit na jiné úřady, bude
sloužit pouze společnosti GEOtest.
Daniela Fialová, starostka
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Co se událo v Klubu otevřených
dveří?
Loňský rok se nesl spíše ve znamení osvěty.
O problematice sociálního zabezpečení seniorů
jsme si povídali s paní Mgr. Ivetou Kožnárkovou.
Další, neméně zajímavé, téma přinesl pan
MUDr. Stanislav Šurel. Velmi poutavě povídal
o ledvinách jako nejdůležitější laboratoři lidského
těla. A protože člověk není živ jen věděním,
po besedách došlo i na popovídání a zpívání při
harmonice. Občerstvení připravili členové klubu.
Letošní první akce proběhla v sále Obecního
úřadu. Rádi bychom poděkovali paní starostce za
to, že nám umožnila sál využít. Na této besedě
jsme přivítali paní Ing. Blanku Kocourkovou
z Mendelovy univerzity v Brně. Povídání
o bylinkách a koření se všem zúčastněným natolik
líbilo, že si jej chtějí, s malou obměnou,
zopakovat. Na setkání se můžeme těšit 17.5., jak
je uvedeno v programu.
Další akce byla určená nejen dospělým, kteří se
mohli vrátit do dětství, ale hlavně dětem. Ferdu
mravence znají snad všichni. Některé jeho
kamarády jsme si připomněli a hlavně ukázali.
Tím nejpříjemnějším bylo zjištění, že děti,
o kterých často slýcháme jako o konzumentech
mediální zábavy, znaly skoro všechen hmyz, který
se na obrázcích objevil.

Klub otevřených dveří Vás zve na:
o

Velikonoční tvoření – výroba jarních květinových
dekorací – vytvoříte si ozdoby s Ing. Helenou
Pluháčkovou – tvůrčí dílna pro děti i „dospěláky“ –
5. dubna v 18:00 v místní hospodě. Z důvodu nákupu
materiálu prosíme o přihlášení zájemců e-mailem
na adrese mistostarosta@obecpopovice.cz nebo
telefonicky na čísle 737919940 do 29. března.

o

Léčivky na zahradě i v přírodě – poznáte je?
S Ing. Blankou Kocourkovou. 17. května v 18:00
v sále OÚ. Těšit se můžete na ukázky rostlin, které
vídáte v okolí i těch pěstovaných. Pokud nevíte, jaké
byliny Vám rostou v zahradě, můžete je přinést
k určení.

o

Jarní setkání aneb melodie, které nestárnou –
zahraje Salonní kvarteto Brno, zejména se můžete
těšit na Martina Horáčkovou a Františka Školaře –
pro všechny, kdo mají rádi hudbu. Termín je 4.
května. Setkáme se v sále místní hospody v 18:00.

o

Dětský den. Organizujeme společně s obcí Popovice.
1. června – na hřišti. Čas bude upřesněn.
Pro přípravu a organizaci dne na místě konání
hledáme pomocníky – dobrovolnice/dobrovolníky.
Prosíme o přihlášení e-mailem na adrese
mistostarosta@obecpopovice.cz nebo telefonicky
na čísle 737919940 do 30. dubna.
Na stejnou adresu prosíme o přihlášení dětí, které
nejsou občany Popovic, ale rády by se v doprovodu
například svých babiček, či dědečků, dětského dne
zúčastnily – do 15. května.

Eva Hrudová

Eva Hrudová

Klub otevřených dveří vyhlašuje fotosoutěž pro děti
Tématy jsou: příroda, technika, kultura a Popovice
Fotografie do soutěže přijímáme tištěné, ve formátu A5 nebo A4 a elektronicky ve formátech *.jpg, velikost
800 kb-5 Mb. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 10 snímků, témata lze kombinovat.
Soutěž je rozdělena do věkových kategorií: do 8 let, 9-13 let a 14-18 let
Soutěž proběhne ve třech kolech.
- Uzávěrka 1. kola bude 29.5. 2019, vyhodnocení a vyhlášení bude 1. června jako součást Dětského dne.
- Uzávěrka 2. kola bude 30.8. 2019 - datum vyhlášení výsledků bude upřesněno.
- Uzávěrka 3. kola bude 25.11. 2019 - datum vyhlášení výsledků bude upřesněno.
- Vyhlášení nejlepších fotografů všech tří kol proběhne v prosinci (datum bude upřesněno).
Autoři vítězných snímků budou oceněni. Na závěr soutěže bude uspořádaná výstava.
Přihlášky do soutěže budou k dispozici v elektronické verzi ke stažení na webu Klubu otevřených dveří
http://kod-popovice.unas.cz , kde najdete i další informace
Jelikož budou soutěžit děti, žádáme rodiče o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů dětí. Souhlas bude
součástí přihlášky.
Eva Hrudová
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Z činnosti SK Popovice
Důležité:
Valná hromada (schůze) tenistů SK Popovice se koná v
pátek 29.3.2019 v 18.00 v naší hospůdce.
Podle počasí budou navazovat brigády v sobotu
6.4.2019, případně sobota 13.4.2019.
Vždy od 9.00

Výsledky vánočních turnajů:
(organizoval tým šipkařů, pod vedením Jana Brůžka)
Šipky děti:
1.Eliška Svítilová, 2. Adéla Bělunková, 3. Alex Bělunková,
4. David Kovář, 5. Adam Fiala
Šipky muži: Vítěz : Filip Pokorný
Celkem se zúčastnilo 15 hráčů !!!

Výsledky dětského víceboje
za rok 2018
1.
2.
3.
4.
5.

David Kovář
Jan Kroupa
Jakub Kroupa
Alex Bělunková
Jan Brůžek

Dětský víceboj v roce 2019

Další akce:

Po úspěšném prvním ročníku soutěže o nejvšestrannějšího
sportovce obce Popovice v kategorii dětí do 13 let. Navazujeme
druhým ročníkem, kdy družstvo šipkařů (ŠK Popovice),
za finanční podpory OÚ Popovice, uspořádá pro děti celoroční
soutěž. Uspořádáme soutěže ve čtyřech, pro naši obec
typických, sportovních disciplínách. Určena je pro děti (v roce
2019 to budou ročníky 2006 a mladší). Na turnajích půjde také
o to, aby se děti seznámily, a i trochu naučily různé druhy
sportu. Nepůjde jen o výsledky, ale budou probíhat
i dovednostní soutěže. Zveme proto děti na první dva turnaje:

Pálení čarodějnic – proběhne na hřišti
ve standardním termínu 30.4. Tentokrát
to vychází na úterý. Organizuje Michal
Fiala a kol.

1.
Sobota 5. května – turnaj ve stolním tenise. Sraz
v hospůdce, začátek bude v 9.00.
2.
Čtvrtek 13. června – turnaj v tenise. Sraz na kurtech
v 16.30, začátek v 17.00
Občerstvení a ceny zajištěny.
Následovat budou turnaje v kuželkách a šipkách – přesné
termíny budou sděleny včas.
3.

Září – turnaj v kuželkách

4.

Prosinec – turnaj v šipkách

Na každém turnaji budou věcné ceny pro všechny.
Po posledním turnaji proběhne celkové vyhodnocení.

Pronájem areálu – obec a SK se dohodly,
že pronájem sportovního areálu za účelem
společenských akcí bude i nadále možný
jen pro občany Popovic.
Zodpovědnost za udržování pořádku
v průběhu akce a dodržení nočního klidu
nese osoba, která si areál pronajala.
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda
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Pozvánka Rybářského spolku Popovice na rybářské závody
Závody pro dospělé se budou konat na rybníku v Popovicích v sobotu
25.5.2019 od 6 do 13hod.
Místenky na závody pro dospělé je možné rezervovat u Františka Maxiána
tel.č. 777 508 108.
Závody pro děti se uskuteční v neděli 26.5.2019 od 7 do 12 hodin.
Dětské závody jsou pro soutěžící děti zdarma.
V obou dnech je zajištěno občerstvení.

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 ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 27.12.2018
- přítomni byli: Daniela Fialová, Eva Hrudová, Róbert Jankových, František Maxián, Petr Havlík,
- omluveni: Michaela Kubíková, Jiří Bednář,
- byl schválen rozpočet obce Popovice na rok 2019,
- byla schválena změna složení inventarizační komise: předseda Róbert Jankových, členové Eva Hrudová
a Petr Havlík,
- byl schválen Dodatek pro rok 2019 ke Smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV s firmou VAS, a.s. z roku
2001,
- starostka informovala o zprovoznění kamerového systému v obci.

2) Výpis ze zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 28.1.2019
- přítomni byli: Daniela Fialová, Michaela Kubíková, Eva Hrudová, Róbert Jankových, František Maxián,
Jiří Bednář a Petr Havlík,
- byl schválen rozpočtový výhled obce Popovice na roky 2019-2023,
- bylo schváleno rozpočtové opatření 8/2018,
- byla schválena smlouva o dílo s firmou ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. na následný dotační management,
- bylo schváleno přijetí dodatku č. 15 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence
a o jejím předávání s firmou VAS, a.s.,
- bylo schváleno uzavření smlouvy s VAS, a.s. - Smlouva o zpracování a následném vedení plánu financování
obnovy vodovodu a kanalizací.

3) Výpis ze zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 11. 3. 2019
- přítomni byli: Daniela Fialová, Michaela Kubíková, Eva Hrudová, Róbert Jankových, František Maxián,
Jiří Bednář a Petr Havlík. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
- byla projednána zpráva o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice“.
Nabídky podaly čtyři společnosti, přičemž jedna nabídka nesplnila podmínky veřejné zakázky a byla
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vyřazena. Hodnotící komise byla složena z pěti zastupitelů, kdy pan Jiří Bednář a pan František Maxián byli
omluveni. Nejlevnější nabídka byla od „Společnost Popovice 2019" - správce společnosti VHS-DIS s.r.o. a
Creative Buildings s.r.o. - cena 30.982.732 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce souhlasilo s výběrem hodnotící
komise a s uzavřením smlouvy se Společností Popovice 2019" -správce společnosti VHS-DIS s.r.o. a Creative
Buildings s.r.o. za cenu 30.982.732 Kč vč. DPH.
- Zastupitelstvo obce schválilo povodňový plán vlastníka a provozovatele ČOV Popovice.
- ŘSD požádalo obec Popovice o zřízení věcného břemene k pozemkům, respektive jejich částem, kde probíhají
geologické průzkumy kvůli výstavbě jižní tangenty. Obec nedala souhlas se vstupem na obecní pozemky,
nicméně ŘSD mají dle zákona č. 416/2009 možnost vstoupit na pozemek i bez souhlasu obce. Zastupitelstvo
obce neschválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s ŘSD.
- Zastupitelstvo obce neschválilo žádost na odkup části obecního pozemku p.č. 266/1 k.ú. Popovice u Rajhradu.
Starostka seznámila přítomné s druhou žádostí o odkup pozemků p.č. 333/7, 333/9, 333/34, 333/36, 333/41,
333/42, 334, 347/12, 333/14, k.ú. Popovice u Rajhradu, a to za účelem scelení. Starostka vznesla návrh
nehlasovat o odkupu těchto pozemků a projednat nejprve se žadatelem, jaký má záměr s těmito pozemky.
- Zastupitelstvo schválilo výsadbu trvalého remízu na pozemcích na pozemcích p.č. 2217/8, 2217/10, 2217/11
v k.ú. Rajhrad.
- byla přednesena zpráva kontrolního výboru. Zastupitelstvo ji vzalo na vědomí.
- starostka informovala přítomné o účetnictví za rok 2018 – podrobně se s touto zprávou lze seznámit v zápisu
ze zasedání.
- vzhledem k nezájmu o pronájem prodejny potravin ze strany podnikatelů, byl projednáván záměr obce
provozovat prodejnu potravin. Zastupitelstvo schválilo odložení tohoto bodu k dalšímu projednání poté, co
bude znám názor občanů. Prosíme proto o vyplnění anketních lístků a jejich odevzdání do schránky na OÚ.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření účetního software o modul DPH a přechod na novou verzi software se
společností Alis s.r.o.
- Zastupitelstvo obce schválilo návrh na vyřazení majetku dle přiloženého seznamu.
- Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo s ASHPA na informační kampaň zavedení door-to-door
systém svozu materiálově využitelných odpadů.
- Zastupitelstvo obce schválilo objednávky na Monitorovací zprávu č. 4 na akci Regenerace veřejného
prostranství se spol. Promea.

Odpovědi na časté otázky spoluobčanů
1) Jaký je stav žaloby proti výstavbě „Jižní tangenty“?
• Jak jsem již informovala v loňském roce, obec Popovice podala žalobu na Jihomoravský kraj ve věci
zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vymezujících koridor dálnice D52/JT. Krajský
úřad naše řízení na návrh Jihomoravského kraje přerušil do doby, než rozhodne Nejvyšší správní
soud o původní žalobě (tzv. Velké žalobě) na Zásady územního rozvoje. Příprava stavby tangenty
zatím pokračuje předběžným geotechnickým průzkumem.
2) Budou v obci umístěny nějaké měřiče čistoty ovzduší?
• Měřiče jsou objednány, čekáme na jejich dodání. Jedná se o měřiče prašnosti, AirVisual Pro, je to
monitor kvality vzduchu nízko-nákladového typu, který umožňuje měřit znečištění částic (PM2,5),
CO2, vlhkost a teplotu v reálném čase a zobrazuje data na snadno čitelném barevném displeji.
Podrobnější informace o tomto přístroji lze získat na http://www.geton.cz/clanky/meric-kvalityvzduchu-air-visual-pro/ Jejich cena bude 20 tisíc Kč.
3) Uvažuje se o měření hlučnosti v obci?
• Měření lze objednat, cena akreditovaného měření v jednom místě může být až 20 tis. Kč. Zatím
o měření neuvažujeme. Pokud bychom našli dobrovolníky k orientačnímu měření hluku a pokud by
tato měření ukazovala na překroční limitů, bylo by opodstatněné akreditované měření zvážit.
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4) Proč nemají slevu z poplatku za odpad občané, kteří třídí?
• Letos se celý systém třídění v obci zabíhá. Jakmile budeme mít dostatek údajů, pokusíme se zvolit
a nastavit vhodný motivační systém. Je třeba ovšem počítat i s tím, že někteří obyvatelé nebudou
ani slevou k třídění odpadu dostatečně motivováni.
5)

Kdy bude možné vyvážet zahradní zbytky k čističce?
• Momentálně čekáme na zprovoznění kompostárny v Měníně, tam bude odvezen stávající odpad
od čističky. Odvoz na kompostárnu ve Veverských Knínicích by byl příliš drahý. Jakmile bude místo
u čističky zprovozněno, nebo zajištěno náhradní, budeme občany informovat. Do té doby prosíme,
využívejte co nejvíce popelnic na bioodpad.

Volby do Evropského parlamentu 24.-25. května 2019
Místo a doba konání voleb v Popovicích bude oznámeno 9. května 2019
Kdo může být voličem?
• Občan ČR, která alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo
k přechodnému pobytu na území České republiky.
Možnost vystavení voličského průkazu:
• V případě, že se volič v době voleb budou nacházet mimo místo trvalého bydliště, může využít možnosti nechat
si vystavit voličský průkaz. Hlasovací lístky získá až ve volební místnosti.
• Voličský průkaz vystavuje obecní úřad v místě trvalého bydliště.
• Volič o něj může požádat do 17. května 2019
Jak se volí?
• Volič vybírá kandidáty z hlasovacího lístku. Každé politické uskupení má vlastní lístek s registračním číslem
a jmény kandidátů.
• Volí se poměrným systémem. Strana uspěje tehdy, získá-li více než pět procent všech hlasů. V České republice
se volí 21 europoslanců.
Podrobné informace lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/volbyvolby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
Eva Hrudová
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