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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Z obsahu:

Zdravím Vás v prvním letošním úvodníku, v ne zrovna lehkých časech, kdy
pandemie COVID stále pokračuje, přísná opatření trvají a nevíme, kdy jim
bude konec. To samozřejmě ovlivňuje i fungování obecního úřadu,
v posledních roce tak neproběhly téměř žádné společenské akce, na kterých
bychom se mohli potkat a, bohužel, zatím žádné další si netroufneme ani
plánovat, vše bude záviset na vývoji situace.

•
•

Avšak ani pandemie život v obci úplně nezastavila a některé věci běží.
Na konci prosince 2020 proběhl soud ohledně plánované Jižní tangenty, kdy
naše žaloba na zrušení této stavby byla zamítnuta. Po dohodě s naším
právním zástupcem ze společnosti Frank Bold Advokáti a zhodnocení situace
jsem se rozhodla pro podání Kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu
soudu (jednoduše řečeno: Odvoláme se). Doufejme, že soud se bude
podrobně zabývat našimi námitkami a uzná naše argumenty proti stavbě
Jižní tangenty. Je to jediná a už poslední možnost, jak zrušit stavbu Jižní
tangenty.

•

•
•

Sčítání lidu 2021
Mobilní rozhlas – jak se
přihlásit k odběru SMS
zpráv a registrovat do
webové či mobilní
aplikace
Poplatky v roce 2021 a jak
je platit – změny
v souvislosti se změnou
provozovatele ČOV
Zprávy z činnosti místních
spolků
Výpisy ze zápisů zasedání
OZ Popovice

Přeji krásné jaro v klidu a ve zdraví

Daniela Fialová
Už nyní se začínají
v přírodě rodit mláďata.
U biotopu se chystají hnízdit
labutě. Prosíme nerušte je,
nenechávejte volně pobíhat
své psy. Zvěř potřebuje
v tomto období klid, aby se
o svá mláďata dokázala
postarat.
Mláďata nikdy nesbírejte
a neodnášejte, ani když se
zdají opuštěná. Ačkoli je
chcete zachránit, zabijete je
tím!
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021
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Jak bude sčítání probíhat?
Časový harmonogram

Způsoby sčítání
Hlavně online
Ačkoli i při Sčítání 2021 bude mít každý možnost sečíst se prostřednictvím tištěného formuláře, zásadní důraz je
kladen na sčítání online.
15 minut na osobu
Na oficiálním webu www.scitani.cz bude k dispozici k nahlédnutí předvyplněný formulář, a bude tak možné se
podívat na konkrétní znění otázek. Také vyplnění online formuláře bude jednoduché, návodné a oproti tištěnému
formuláři i výrazně rychlejší. Čtyřčlenné domácnosti zabere vyplnění přibližně 30 minut. Sečíst se online bude možné
bez jediného kontaktu se sčítacími komisaři. Sčítání online umožní jednoduše vyplnit sčítací formulář bezpečně
z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky, nebo o starší příbuzné.
Výhodou sčítání online je i to, že elektronický formulář ukazuje pouze otázky, které se vás týkají. Čas dále šetří
i automatické doplňování některých údajů. Pokud se rozhodnete uvést rodné číslo, formulář už se neptá na číslo
dokladu totožnosti a rovnou doplní, zda jste muž, či žena.
Rychlejší zpracování
Sčítání online má pozitivní přínos i pro jeho organizátory. Zpracovávání tištěných formulářů se ani přes moderní
technologie neobejde bez velkého objemu ruční práce. Při sčítání v roce 2011 bylo třeba naskenovat 13 milionů
listů vyplněných tištěných formulářů. U elektronických formulářů skenování odpadá, jejich zpracování se zrychluje
a také zlevňuje.

Listinné sčítání
Klademe důraz na to, aby maximum lidí využilo sčítání online. Pro lidi, kteří z jakéhokoli důvodu nevyužijí možnost
sčítání online, je nachystáno listinné sčítání. Na oficiálním webu www.scitani.cz bude k dispozici pouze náhled
předvyplněného sčítacího formuláře. Pro listinné sčítání bude nutné vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář,
který bude možné získat výhradně od sčítacích komisařů nebo na kontaktních místech. Nebude tedy možné
používat stažené či okopírované formuláře.
Kdo tam? Tady komisař
Distribuce sčítacích formulářů proběhne od 17. dubna 2021. Do všech domácností, kde se někdo nesečetl
elektronicky, budou formuláře doručovat sčítací komisaři. Předání bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
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Roznos a odevzdání formulářů
Do distribuce papírových sčítacích formulářů bude zapojeno na 10 000 sčítacích komisařů České pošty. Získat
listinný formulář bude možné i na Kontaktních místech Sčítání 2021. Jejich síť rovnoměrně pokrývá celé území České
republiky. Najdete je na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Adresář kontaktních míst bude k dispozici na webu https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/kontaktnimista. Na
kontaktních místech můžete listinný formulář i odevzdat. Díky spolupráci s Českou poštou, která je při sčítání již
podruhé partnerem Českého statistického úřadu, bude rovněž možné vyplněné listinné formuláře odeslat zdarma
poštou v odpovědní obálce, kterou obdržíte spolu s formulářem od sčítacího komisaře. Předplacené obálky s
předtištěnou adresou lze získat i na kontaktních místech sčítání.
Menší množství otázek
Při Sčítání 2021 se zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti lety. Ptát se budeme jen na to, co nelze zjistit
jinak. K výraznému zjednodušení Sčítání 2021 přispějí údaje z různých státních registrů. Data poskytnou
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Katastrální
úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Generální finanční ředitelství a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Povaha
otázek se oproti předchozím sčítáním nijak zásadně nemění. Vztahují se například na způsob bydlení, složení
domácnosti, zaměstnání, vzdělání a podobně.
Levnější a rychlejší
Masivnější využívání údajů z databází státní správy sčítání výrazně zrychlí a také zlevní. Po započtení inflace se jedná
o pětinovou úsporu. Zeštíhlení je zvlášť patrné na papírových formulářích, místo tří formulářů se distribuuje už
pouze jeden.
Pravdivé odpovědi
Odpovědět pravdivě na všechny otázky je povinné, nicméně u otázek týkajících se národnosti a náboženského
vyznání se každý může sám rozhodnout, zda údaj poskytne. V souvislosti s tím chceme zdůraznit, že veškeré
odpovědi budou během zpracovávání důsledně anonymizovány.

Rozhodně bezpečně
Ochrana údajů
Bezpečnost sčítání je zásadní. Z důvodu online sběru dat se již tak vysoké nároky na zabezpečení z předchozích let
ještě zvýšily. Český statistický úřad v tomto ohledu dosahuje nejvyšší možné technické úrovně.
Anonymizovaná data
Veškeré operace s daty budou bezprostředně dokumentovány. S konkrétními osobními údaji se bude pracovat jen
po nezbytně nutnou dobu, následně budou anonymizovány. Výsledná data ze sčítání, která se zveřejní, budou mít
pouze povahu souhrnných výsledků bez vztahu ke konkrétním osobám. Žádná individuální data sbíraná pro
statistické účely se nikomu dalšímu ze zásady nepředávají.
Přísná kontrola
Osobní údaje zpracovávají statistici v souladu s příslušnými zákony. Individuální data jsou uložena na zabezpečeném
pracovišti, a to pouze po nezbytnou dobu. Používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. V každém
kroku sběru a zpracování je minimalizován počet osob, které přicházejí s údaji do styku. Všechny zúčastněné osoby
splňují přísná kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou vázány slibem mlčenlivosti, který trvá i po skončení
sčítání.

Obecné dotazy ke sčítání
Proč se sčítáme?
Abychom zjistili údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických
charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu
i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje nejsou jiným způsobem zjistitelné.
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Proč je sčítání povinné?
Hodnota sčítání spočívá v získání informací od všech obyvatel, a to ke stejnému okamžiku. V případě dobrovolnosti
by výsledky sčítání byly nepřesné a nebylo by možné využít je pro další rozvoj naší země.
Proč není sčítání anonymní?
Sčítání není anonymní proto, aby byla zajištěna úplnost a jednoznačnost jeho výsledků. Bez identifikace osob by
nebylo možné převzít polovinu potřebných údajů přímo z registrů státu a snížit počet zjišťovaných údajů
ve formulářích. Zamezujeme tím také tomu, aby se někdo sečetl vícekrát.
Jak budou chráněny poskytnuté údaje?
Ochranu a bezpečnost získaných údajů garantují zákony naší země i technické řešení a bezpečnostní standardy
sčítání. Používáme maximálně zabezpečené informační systémy. V každém kroku sběru a zpracování je
minimalizován počet osob, které přicházejí do styku s údaji. Všechny osoby splňují přísná kritéria důvěryhodnosti
a jsou vázány slibem mlčenlivosti, který trvá i po skončení sčítání.
Je sčítání povinné i pro lidi mimo území České republiky?
Ano. Sečíst se musí i osoby v zahraničí, které měly k rozhodnému okamžiku občanství České republiky nebo právo
trvalého či přechodného pobytu na dobu delší než 90 dnů.
Co sčítání a GDPR?
Sčítání 2021 je plně v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů včetně GDPR. Při zpracování osobních
údajů velmi dbáme na ochranu soukromí. Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem a pro zákonem
stanovené účely. Všechna data jsou po skenování, ověření kvality a propojení anonymizována a po zpracování pak
trvale vymazána, papírové formuláře jsou dle přísných bezpečnostních standardů skartovány.
Co se bude zjišťovat?
Při sčítání zjišťujeme základní informace o osobách (například zaměstnání, vzdělání apod.), o struktuře domácnosti,
způsobu bydlení (velikost bytu, způsob vytápění atd.). Vyplnění údajů ve formulářích je povinné, s výjimkou otázek
na národnost nebo náboženskou víru. Informace o majetku nebo zdraví se nezjišťují.
Kdy budou zveřejněny výsledky?
Výsledky sčítání budou známy na přelomu let 2021 a 2022.
Proč musím poskytnout jméno a číslo dokladu?
Přesná identifikace osoby je velmi důležitá. Bez ní by nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje z databází
státu a snížit počet zjišťovaných údajů ve formulářích o polovinu. Zamezujeme tím také tomu, aby se někdo sečetl
vícekrát.
Co se děje s údaji po ukončení sčítání?
Údaje ze sčítání použijeme pouze pro zpracování a publikování souhrnných výsledků. Všechny identifikační údaje
jsou po skenování, ověření kvality a propojení anonymizovány a po zpracování pak trvale vymazány. Papírové
formuláře jsou dle přísných bezpečnostních standardů skartovány.
Může si o mně z výsledků sčítání někdo zjistit nějaké informace?
Nemůže. Výsledky sčítání nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě,
která za žádných okolností neumožní identifikaci fyzických osob.

Sčítání online
Jak se sečíst online?
Sečíst online se můžete od 27. března 2021 buď prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře přes odkaz na
https://www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace. Odkazy na mobilní aplikaci naleznete rovněž na webových
stránkách sčítání.
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Jaké jsou výhody online sčítání?
Výhodou online sčítání je, že nemusíte nikam chodit, je to bezpečné a šetříte svůj čas. Můžete se sečíst odkudkoli
bez nutnosti čekat na sčítacího komisaře nebo navštívit kontaktní místo sčítání. Elektronický formulář je návodný
a uživatelsky přívětivý. Pokud se sečtete online, pomůžete urychlit i následné zpracování celkových výsledků.
Mohu se sečíst z mobilu?
Sečíst se online můžete od 27. března 2021 z mobilu buď prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na
https://www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace. Odkazy naleznete na webových stránkách sčítání, mobilní
aplikaci pak v Google Play i App Store pod názvem Sčítání2021.
Jak získám přístup k online formuláři?
Přihlášení do elektronického sčítacího formuláře, ať prostřednictvím webového rozhraní, nebo pomocí mobilní
aplikace, je snadné. K přihlášení použijte osobní doklad (občanský průkaz nebo pas) nebo elektronický občanský
průkaz (e‑identita.cz). K ověření lze použít i datovou schránku. Kde najdu nápovědu k elektronickému formuláři?
Nápověda k vyplnění je nedílnou součástí každé jednotlivé otázky v elektronickém sčítacím formuláři.
Jak je zajištěna bezpečnost při vyplňování elektronických formulářů?
Ochranu a bezpečnost při vyplňování elektronického sčítacího formuláře zaručuje technické řešení, které respektuje
přísné bezpečnostní standardy, a související zákonné normy. Používáme maximálně zabezpečené softwarové řešení
a informační systémy umístěné ve vysoce bezpečném prostředí. Pro přístup k elektronickému formuláři musí být
osoba evidována v registru obyvatel a adresa jejího obvyklého bydliště v databázi adres ČR. V opačném případě
bude nutné sečíst se prostřednictvím listinného formuláře.
Vyplnil/a jsem elektronický sčítací formulář. Musím vyplnit i ten listinný?
Pokud se celá domácnost sečetla online, listinný formulář není potřeba vyplňovat.

Listinné sčítání
Mohu se sečíst i jinak než online?
Pokud jste se nesečetli online, budete muset vyplnit tištěný formulář. Získáte ho od 17. dubna 2021 od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech sčítání, a to na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách
Českého statistického úřadu.
Kde najdu nápovědu k listinnému formuláři?
Základní nápověda k vyplnění je součástí každé jednotlivé otázky. Informace k vyplnění listinného sčítacího
formuláře naleznete na webu www.scitani.cz v sekci „Jak se sečíst“.
Můžu sčítacího komisaře požádat o pomoc s vyplněním sčítacího formuláře?
Vzhledem k současné epidemické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však lze obrátit na infolinku 840 30 40 50, která bude spuštěna 12. března.
Jak mohu získat listinný formulář?
Formulář vám od 17. 4. 2021 doručí sčítací komisař, který dorazí až před váš dům, zazvoní a předá vám listinný
formulář spolu s odpovědní obálkou. Formulář si můžete rovněž vyzvednout na kontaktních místech sčítání, a to
na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.
Kde odevzdám vyplněný listinný formulář?
Vyplněný formulář zašlete zdarma poštou v odpovědní obálce nebo jej odevzdáte na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání, a to na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.
Co mám dělat, když mě komisař nezastihne?
Sčítací komisaři budou roznášet sčítací formuláře do všech domácností, které nebyly kompletně sečteny online.
V případě nezastižení nikoho z domácnosti si sčítací formulář vyzvedněte na kterémkoliv kontaktním místě sčítání,
a to na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.
6

Poplatky v roce 2021
Výše poplatků
Odpad
Pes

450 Kč obyvatele, v případě chalupářů za nemovitost.
200 Kč /75 Kč pro občany starší 65 let
Připomínáme, že splatnost poplatků za odpad a psa je do 31. 3. 2021.

Stočné

44 Kč/m3
(paušál na ½ roku je 792 Kč)
3
38,50 Kč/m vč. DPH – přečerpávající (paušál na půl roku 693 Kč)

Poplatky je možno platit v hotovosti na obecním úřadu (Po 18-20 hod), nebo převodem na bankovní účet
Číslo účtu pro zaplacení poplatků 13928641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo domu!
Jak již bylo avizováno ve Zpravodaji 4/2020, od 1. 7. 2021 převezme Vodárenská a.s. účtování stočného.
Proto obec Popovice vybírá stočné pouze do 30.6.2021. K tomuto datu budou provedeny odečty vodoměrů
a vystaveny faktury za stočné.
S tímto budou spojeny následující úkony pro občany:
1) Ze strany obce bude ukončena Smlouva o odvádění odpadních vod k 30. 6. 2021,
2) Občané uzavřou smlouvu novou s Vodárenská, a.s. od 1. 7. 2021,
3) Bude proveden mimořádný odečet vodoměrů k 30. 6. 2021,
4) Obec Popovice vystaví faktury za stočné k 30. 6. 2021,
5) Poplatek za stočné bude ze strany Vodárenská a.s. fakturován spolu s vodným (standardně v dubnu).
Tyto administrativní úkony připraví obec spolu s Vodárenskou a.s. a občané budou vyzváni k podpisům nových
smluv.
Z důvodu výše uvedené změny NEBUDOU V ROCE 2021 VYBÍRÁNY ZÁLOHY NA STOČNÉ, občané využívající studny
zaplatí pouze za ½ roku. Bude také sjednocena výše stočného, bude tedy zrušena sleva pro občany, kteří
přečerpávají.

Mobilní rozhlas – nejmodernější nástroj pro komunikaci s občany
Obec Popovice využívá pro informování občanů několik způsobů: Zveřejnění na webových stránkách, zasílání sms
zpráv a vyvěšení na informační desce. Tento systém doplňuje aplikace V obraze, do níž se „propisují“ některé části
webu. Zřejmě nejvyužívanější je zasílání sms. Každý z těchto systémů má určité výhody. Jak jsme již informovali ve
zpravodaji č. 4/2020, chceme začít používat systém, který všechny výhody stávajících spojuje a přidává některé
další, zejména možnost komunikace občana směrem k samosprávě – Mobilní rozhlas.
Kdy jej spustíme? Systém funguje od ledna 2021 a je možné se do něj přihlásit. Registrovat se mohou všichni
členové domácnosti.
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Co musí udělat občan pro odběr informací z Mobilního rozhlasu?
SMS budeme občanům nadále zasílat na čísla, která mají již nahlášena.
Zaregistrovat se do systému lze ZDARMA: to lze třemi způsoby:
a. Online registrace na webu služby - https://obecpopovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
b. Přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS:bit.ly/MR_ios – jednoduchý způsob, po
stažení aplikace
c. Přes registrační formulář na str. 16
Výhodou webové nebo mobilní aplikace je větší množství informací, než které jsou rozesílány prostřednictvím
SMS. Nově také systém poskytuje zpravodajství Covid report, kde jsou denně aktualizované informace o výskytu
COVID-19 pro každou obec.

Sběr odpadu
Doporučení pro nakládání s použitými osobními
ochrannými pomůckami
Převzato z https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými
pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte
do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad)
standardním způsobem.
3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění
odpadu.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle
dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad)
standardním způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků
svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno
v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy,
dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.
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Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový
odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří
nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho
konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.
Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany
veřejného zdraví (hygienou).

Sběr velkoobjemového odpadu a železného šrotu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 16.-19.4. 2021 u hospody.
Kontejner na železný šrot bude přistaven 16.-19.4. 2021 u obecního úřadu.
Z důvodu COVID opět budou kontejnery přistaveny v pátek. Prosíme občany, aby odpad ukládali do
kontejnerů a nenechávali kolem kontejnerů. Pokud bude potřeba, budou objednány další kontejnery
v průběhu týdne.

Sběrné místo odpadu na obecním úřadu
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad (barvy, ředidla, autobaterie) je možno v průběhu měsíce dubna odevzdat na OÚ (vždy
v pondělí 18-20 hod). Odpad bude následně odvezen společností KTS k likvidaci.

Elektrospotřebiče
Elektrospotřebiče (malé i velké) a použité baterie je možno v průběhu celého roku odevzdat na OÚ (vždy
v pondělí 18-20 hod).

Žádáme občany, aby tyto odpady odevzdávali výhradně v pondělí od 18 do 20 hodin na OÚ,
jejich odevzdání nahlásili a nenechávali odpady před obecním úřadem!

Použité jedlé tuky a oleje
Použité jedlé tuky a oleje je možno v průběhu celého roku odevzdat do připravených sběrných nádob
umístěných před obecním úřadem.
Nádoby slouží pouze pro sběr jedlých tuků z domácností, podnikatelské subjekty jsou povinny zajistit si sběr
použitých jedlých tuků a olejů ve vlastní režii, nikoli prostřednictvím obce!
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Množství odpadu v obci a náklady na jeho likvidaci v letech 2019 a 2020
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Změna jízdních řádů
Obrátili se na mě občané, kteří jsou nespokojeni se změnou jízdních řádů. Níže přetiskujeme vyjádření KORDIS JMK
k úpravě jízdních řádů. Budu se snažit jednat o změnách pro příští jízdní řád, ale bohužel vyjednávací pozice není
dobrá vzhledem k počtu cestujících z naší obce. Prosím občany, aby dali podněty, které změny v IDS JMK by přivítali,
ideálně písemně na starosta@obecpopovice.cz, příp. i osobně v úředních hodinách.
Děkuji
Daniela Fialová

„Dobrý den
Vážená paní starostko,
ke změnám v provozním konceptu na trati Brno – Břeclav v novém jízdním řádu došlo v souvislosti elektrizací a
modernizací tratě Šakvice – Hustopeče. Cílem těchto změn je, aby veřejná doprava byla použitelná i ve větší
vzdálenosti od Brna, kde už jsou zastávky obsluhovány nižším počtem vlaků než je tomu v úseku Brno – Hrušovany
u B. Z některých obcí 25 – 50 km od Brna byla opakovaně požadována rychlejší doprava do Brna. I tak jsou
zastávky blíže k Brnu obsluhovány vyšším počtem vlaků, než zastávky vzdálenější, byť třeba co do počtu cestujících
silnější.
Zastávka Popovice u Rajhradu je v dopravních špičkách prac. dnů obsluhovány v intervalu 30 min., v dopravních
sedlech a o víkendech v intervalu 60 min. To je častější obsluha, než je u jiných obcí této velikosti v okolí Brna
obvyklé:
27 párů vlaků / den v prac. den, 17 párů vlaků / den o víkendech.
Ranní odjezdy z Popovic do práce do Brna a do Modřic jsou následující:
- prac. dny: 4:53, 5:21, 5:50, 6:21, 6:50, 7:21, 7:48, 8:21, 8:51.
- víkendy: 5:05, 6:08, 7:08, 8:08, 9:08, ...
První ranní příjezdy do Modřic jsou v prac. dny 4:56, o víkendu 5:09, do Brna hl.n. pak 5:03, resp. 5:17 (např.
nemocnice Bohunice příj. 5:28, resp. 5:37, Dětská nemocnice 5:20, resp. 5:32, Vojenská nemocnice 5:19, resp. 5:34,
Psychiatrická nemocnice 5:16, resp. 5:32). Jsme přesvědčeni, že tyto časy jsou pro dojíždění do zaměstnání
dostatečné. Např. první ranní vlak z Tišnova přijíždí v prac. dny v 5:06, o víkendu 5:21, z Náměště n. Osl. a Zastávky
5:12, resp. 5:21, z Křenovic hor.n. o víkendu 5:24.
Vážená paní starostko, věříme, že naše vysvětlení přijmete s pochopením, že naším cílem je vytvořit dobrou
dopravní obsluhu i vzdálenějším obcím.
S pozdravem
Kamil Novák, KORDIS JMK“

11

Oprava veřejného osvětlení
V březnu 2021 proběhla výměna části nefunkčních svítidel. Nová svítidla mají bílé světlo, bohužel na trhu nejsou
jiná, která by byla vizuálně stejná jako současná svítidla. V roce 2021 bude pokračovat rekonstrukce veřejného
osvětlení započatá v roce 2018, tak aby veřejné osvětlení vyhovovalo normám a bylo možno na něj dostat revizi.

Informace pro zájemce o umístění dětí v Dětské skupině:
Z důvodu uzavření Dětské skupiny prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo DS od září 2021,
aby kontaktovali Mgr. Magdalénu Panáčkovou na tel. 604 911 880 nejpozději do 15. 5. 2021. (Týká se pouze
nových zájemců). Děkujeme

Sdílená knihovna
Děkujeme všem občanům za darování knih a časopisů do sdílené knihovny. Police se již plní, bohužel z důvodu
COVID opatření nemůžeme sdělit datum otevření. Jakmile to situace dovolí, budeme Vás informovat SMS.
A knihy můžete nosit stále, knih není nikdy dost

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 20. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 16.12. 2020
Byly projednány nabídky na zhotovení nového územního plánu:
Starostka oslovila šest projektantů a projekčních kanceláří.
Pan Ing. Arch. Hála nepodal nabídku vůbec a kancelář Knesl a Kynčl se z časových důvodů výběrového řízení
nezúčastní.
Na obec přišly čtyři nabídky na zhotovení územního plánu:
1) PS STUDIO s.r.o. - Podivín – 484.000,- Kč
2) Atelier Era – Ing. arch. Jiří Fixel, Brno - 423.500,- Kč
3) Atelier URBI – Ing. arch. Jana Benešová - 335.000,- Kč
4) Ing. arch. Barbora Jenčková – 411.400,- Kč
Nejlevnější nabídka byla od paní Ing. arch. Benešové za 335.000,- Kč.
Výběr zhotovitele nového územního plánu:
Jediným kritériem pro výběrové řízení byla cena – nejnižší cenu nabídla paní Ing. arch. Jana Benešová –
Atelier URBI.
Hlasování pro tuto nabídku: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. Z20/2021/3: Zastupitelstvo schválilo zhotovitelem nového územního plánu nabídku od paní
Ing. arch. Jany Benešové – Atelier URBI za cenu 335.000,-Kč včetně DPH.
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Ukliďme Česko – ukliďme Popovice v době pandemie COVID-19
Vzhledem k tomu, že epidemická situace neumožnuje hromadné akce, při nichž se shromažďují lidé, úklidy
v rámci akce Ukliďme Česko nejsou letos organizovány v tradiční podobě, ale formou individuálních
úklidů.
V Popovicích tak mohou dobrovolníci uklízet drobný nepořádek. Pytle a rukavice je možno vyzvednout
v úředních hodinách na obecním úřadu. Takto sesbíraný odpad, prosím, vhazujte do vlastních popelnic.

Bezpečnostní pokyny pro dobrovolníky
1 NA JAKÉ ODPADY DÁVAT PŘI ÚKLIDU POZOR A JAK SE ZACHOVAT
•
•
•
•

V případě nálezu nebezpečného odpadu – azbestu, nádob s nebezpečnými
látkami, uhynulých zvířat apod. s nimi nemanipulujte a odešlete hlášení o nalezu
do systému www.ZmapujTo.cz.
V případě nálezu injekčních jehel nebo munice s nimi nemanipulujte,
a neprodleně o nálezu informujte Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).
V případě nálezu tlakových nádob s nimi nemanipulujte a neprodleně
informujte o nálezu Hasičský záchranný sbor (150).
V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce
povinnost oznámit nález místně příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.

2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU
•
•
•
•
•

Účast na akci je na vlastní nebezpečí, rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou
odpovědnost za bezpečnost svých děti.
Při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem
a při používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost
a především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.
Nevstupujte do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či
utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.
Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice dbejte zvýšené opatrnosti a použijte
reflexní vestu, nebo reflexní prvky.
Během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a další platná
nařízení státních institucí (COVID 19). Používejte dezinfekci, po akci si umyjte
ruce.

3 DÁLE
•
•

V případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír) jej
můžete také vložit do nejbližších nádob na tříděný odpad, které najdete v aplikaci
www.KAMsNIM.cz
Nezapomeňte při úklidu fotit a zúčastněte se fotosoutěže, více informací na
www.UklidmeCesko.cz/fotosoutez
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STAVEBNINY HRUŠOVANY U BRNA
s.r.o.

STAV-DS
stavební a hutní materiál

sídlo: ulice Vodní (průmyslová zóna)
mobil: 777 249 012
email: kubicek@apvstavds.cz
Provozní doba
Po – Pá 7.00 – 16.00
So 7.00 – 12.00 od 1. 4. 2021!!
NABÍZÍME

Stavební materiál:
Pytlované směsi, betonové zboží, zateplovací systémy, odpadní systém KG, HT, PPR systém,
sádrokartony, izolace, zdící materiály, OSB desky, tesařské kování, spojovací materiál, ruční
nářadí… atd.
Hutní materiál:
Ocel betonářská, kari sítě, ocel profilu U, L, I atd. Lze zajistit dělení materiálu.
Míchací centrum barev a omítek firmy JUB:
Vzorníky barev k zapůjčení výběr z cca 10000 odstínů barev interiér a exteriér.
Nabízíme vodou ředitelné barvy na dřevo a kov a lazury.
Míchání provádíme na počkání, nebo na objednávku – dle požadovaného množství.

Doprava:
doprava materiálu autem s HR

ŠLP Křtiny upozorňuje návštěvníky lesa na riziko pádu stromů a větví.

Všichni návštěvníci vstupují do lesa na vlastní nebezpečí!
Zákon o lesích (§ 19 zákona č.289/1995 Sb.) a zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 63 zákona č.
114/1992 Sb.) ukládají návštěvníkům povinnost přizpůsobit jejich chování stavu přírodního prostředí.
Vlastník pozemku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě

Vydává Obecní úřad v Popovicích. Redakce, tisk a grafické zpracování doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. Adresa redakce: Obecní úřad Popovice,
Popovice 2, PSČ 664 61, tel. 547 232 155, e-mail: mistostarosta@obecpopovice.cz. Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E
10628. Vychází čtvrtletně. Neprodejné. Bezplatná distribuce občanům Popovic. Náklad 150 kusů. Za správnost textu odpovídá autor.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Popovice, IČ 00488267, se sídlem Popovice 2, Rajhrad,
zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
•
jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
•
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
•
prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
•
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
obec Popovice, IČ 00488267, se sídlem Popovice 2, Rajhrad
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bohumil Harašta, telefon: +420608888008, email: info@videodigital.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude
zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
•
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
•
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
•
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
•
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
o své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
•
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
o zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
•
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
•
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
•
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
o souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci
•
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
o bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz
ZVLÁŠTNÍ:
•
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.
Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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