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červenec 2021

Vážení občané, milí sousedé,

Z obsahu:

Když jsem v polovině června začala psát tento úvodník, tak jsem si myslela, že bude

•

plný optimismu, jak se vracíme z Covidu do normálního života (už podruhé a snad
definitivně). Ale ve čtvrtek 24. 6. přišlo tornádo a poničilo několik obcí na jižní

•

Moravě. Ihned v pátek ráno jsem rozhodla, že jako obec musíme pomoci a spojila
se přímo s úřadem v Moravské Nové Vsi a na základě jejich požadavku byla
nakoupena pomoc ve formě zakrývacích plachet, lopat, smetáků a pro děti plen

•
•

a výživy. Přispěli i další dárci a materiál byl v pátek odpoledne na místě.
Bylo povzbuzující sledovat obrovskou vlnu solidarity, která opět sjednotila
republiku.

•

Každopádně i život v Popovicích se vrací k normálu a budeme doufat, že to
vydrží i na podzim a že se budou moci uskutečnit všechny tradiční akce. První
plánovanou akci je Dětský den v sobotu 4. 9.
Přeji vám krásnou dovolenou a dětem fajn prázdniny

•
•
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Chystaná dopravní omezení v Rajhradě
Od 19. do 31.7. 2021 bude realizována stavba miniokružní
křižovatky (kruhový objezd) v Rajhradě (u benzinky).
Komunikace nebudou úplně uzavřeny, provoz bude řízen
kyvadlově. V době dopravní špičky bude řízen za pomocí
regulovčíků a mimo špičku bude řízen světelným
signalizačním zařízením. V průběhu realizace bude kapacita
průjezdnosti městem snížena, pro tranzit je vhodné volit
náhradní trasu.
Podrobné informace najdete na:
http://novy.rajhrad.cz/category/oznasmeni/
Předpokládáme, že zmíněné omezení se dotkne i provozu v naší
obci („zbloudilá“ auta). Prosíme občany o zvýšenou opatrnost
a zejména poučení dětí o možném nebezpečí při pohybu na
silnici.
V Rajhradě se chystá i výstavba kruhového objezdu u Městského úřadu, upřesňující informace jako je datum
zahájení prací a s tím spojených dopravních omezení Vám poskytneme, jakmile budou k dispozici.
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Jak by měla vypadat vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava/Břeclav
v okolí Popovic
Vysokorychlostní trať je státním projektem. Přínosem bude zkrácení cestovní doby, redukce množství
škodlivin vznikajících v dopravě díky přesunu většího počtu cestujících na železnici a zmenšení rozdílů mezi
regiony. Trať je dvoukolejná, určená jen pro osobní dopravu, noční provoz bude minimální, bude probíhat
údržba. Maximální rychlost je 320 km/hod, navazuje na přestavbu uzlu Brno a modernizaci trati Šakvice –
Břeclav (200 km/hod).

(Informace a obrazové materiály převzaty z prezentace Ing. Marka Pinkavy, VRT a Popovice, 13.5.2021), podrobné
informace jsou k dispozici i na https://www.spravazeleznic.cz/vrt/jizni-morava.

Předpokládá se získání územního rozhodnutí v roce 2023, výstavba VRT v úseku Modřice-Šakvice by
měla začít v roce 2025 a dokončena by měl být v roce 2029. Nyní probíhají práce spojené s přípravou
stavby.
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Sběr odpadu
Množství odpadu v kilogramech
přepočítané na jednoho obyvatele
Směsný komunální
odpad (celkem)
147,08
Papír
41,82
Plast
41,42
Sklo
13,62
Biologicky
rozložitelný odpad
178,54
VOK
42,47

Vysvětlivky:
VOK – velkoobjemový kontejner

*) – na skládku je ukládán
velkoobjemový odpad. Odpad
z domácností (černé popelnice)
je likvidován ve spalovně.

Sběrné místo odpadu na obecním úřadu
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 je 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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Mokřadní biotop Popovice
1.7. 2021 proběhla konzultace stavu Mokřadního biotopu s Ing. Romanem Zajíčkem z Agentury ochrany
přírody a krajiny. Podnětem k jejímu uskutečnění bylo vyschnutí biotopu v letech 2018 a 2019, což vedlo ke
ztrátě rybí obsádky a také četné dotazy občanů týkající se současného stavu, zejména vegetace.
Biotop v současném stavu splňuje všechny funkce, které byly požadovány při jeho budování. Kromě běžných
druhů živočichů se zde nachází i druhy, které jsou chráněné zákonem 114/92 Sb. Z obojživelníků se zde
vyskytuje např. kriticky ohrožený skokan ostronosý, silně ohrožení skokan zelený a rosnička zelená, či ohrožená
ropucha obecná. Kromě nich se zde vyskytují i vzácné druhy vážek. Z toho důvodu nejsou možné jakékoli zásahy
do biotopu, např. prohloubení, či odbahnění. Vše je vázáno na povolení takovýchto úprav Odborem životního
prostředí KrÚ Jihomoravského kraje a připadalo by v úvahu pouze tehdy, vedl-li by zásah k zachování funkce
biotopu.
Byli jsme také upozorněni na nutnost zachování druhové rozmanitosti biotopu a v té souvislosti na riziko
porušení zákona 114/92 Sb. při umělém vysazení jakékoli druhu ryb, jiných živočichů a také rostlin. Zejména
zavlečení karase stříbřitého je pro fungování biotopu velkým rizikem. V případě, že by došlo k ohrožení
existence některého z přítomných chráněných druhů, znamenalo by to pro viníka pokutu v řádu desetitisíců
korun.
Cílem této konzultace bylo také získání odpovědí na dotazy občanů:
1) Jak se zbavit zelené řasy pokrývající břeh biotopu? Řasa je přirozenou součástí takovýchto prostředí,
kromě svého vzhledu nemá žádné negativní účinky, nijak neškodí, naopak poskytuje úkryt některým
organismům nebo jejich vývojovým stadiím, tudíž není potřebné ani žádoucí ji odstraňovat.
2) Jak omezit růst ostatní vegetace v biotopu (ve vodní ploše)? Odpověď na tuto otázku je již výše
v článku. Jakékoli zásahy do funkce biotopu jsou nežádoucí a bylo by nutné jejich povolení OŽP KrÚ
JMK.
3) Co jsou červenavé skvrny ve vodě? Jde buď o sinice nebo mikrořasy.

V letošním roce jsme jako ochranné opatření ke klidnému hnízdění labutí zvolili znemožnění přístupu
k biotopu páskou. Všem děkujeme za jeho respektování. Labutě vyvedly mladé a již se z biotopu přesunuly na
jiné místo.

Foto: E. Hrudová

Skokan ostronosý

Foto: E. Hrudová

Šídlatka brvnatá
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Sdílená knihovna
Od 2. 8. můžete navštívit sdílenou knihovnu na obecním úřadě. Bude v provozu vždy v pondělí 1820 hod, stejně jako obecní úřad. (Pokud bude úřad uzavřen, bude zavřená i knihovna).
Výpůjčky nebudou evidovány, půjčíte si knihy nebo časopisy, po přečtení vrátíte nebo donesete
nějaké jiné knihy.
V současné době máme cca 500 svazků ze všech žánrů (beletrie pro děti i dospělé, odborná
literatura, učebnice) a časopisy různých žánrů (historie, cestování).
Knihy můžete nosit i nadále.
Děkujeme

Dětský den
Odložený dětský den se bude konat 4. 9. 2021,
tentokrát za účasti hasičů z Holasic. Místo a čas
konání budou upřesněny.

Poplatky v roce 2021
Stočné
K 30. 6. 2021 bude vyúčtováno stočné placené obci Popovice a od 1.7. 2021 vybírá stočné spol.
Vodárenská, a.s. Zrušte si trvalé příkazy na stočné placené obci!
Vodárenská, a.s. provedla mimořádné odečty v termínu 1.-2. 7. 2021, občanům bude zaslána faktura za
vodné a od 1.7. 2021 bude účtováno vodné i stočné. Občanům, kteří nemají vodoměr, bude samozřejmě
účtováno pouze stočné.
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 byla do 31. 3. 2021.

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!
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Změna jízdních řádů
Velká vlaková výluka potrvá do 31.8. Náhradní doprava je zajištěna autobusy. Před cestou si, prosíme,
ověřte aktuální spoje!
Podrobné informace najdete na https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/596

Jižní tangenta
Situace ohledně tangenty se vyvíjí následovně:
1) Soudní spor na zrušení části ZÚR Jihomoravského kraje - Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu byla obci Popovice zamítnuta, nyní zvažujeme obrácení k poslední instanci, a to Ústavnímu
soudu.
2) Probíhá posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), kam posíláme obsáhlý seznam
s připomínkami.

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 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 19.5. 2021
Zastupitelstvo:
Projednalo a schválilo cenu stočného na 2. pol. 2021:
Vzhledem k tomu, že od 1.7.2021 přebírá výběr stočného společnost VAS a.s., je potřeba schválit jeho výši
na druhé pololetí roku 2021 - cena stočného se nemění zůstává ve výši 40 Kč bez DPH za m3. Jednotná cena
pro všechny.
Projednalo a schválilo pachtovní smlouvu s firmou Vodárenská a.s.
V současné době máme pachtovní smlouvu pouze na vodovod. Je potřeba schválit novou smlouvu na
vodovod, kanalizaci i čističku. Výše pachtovného bude na každý rok jiná, nyní je stanovena na 120.000,- Kč
za rok.
Souhlas k připojení na vodovod a kanalizaci nedává obec, ta se vyjadřuje pouze v rámci povolení stavby.
Projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu ,,Podpora
základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a
občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021“ ve výši 28.180,- Kč.

2) Výpis ze zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 23.6. 2021
Zastupitelstvo:
Schválilo Účetní uzávěrku 2020.
Zastupitelstvo schválilo vyřazení majetku uvedeného v seznamu viz příloha zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva
obce Popovice.
6

Mobilní rozhlas
I nadále mají občané možnost zasílání e-mailů nebo zpráv přes aplikaci Mobilní rozhlas. Zprávy je možno
zasílat libovolnému počtu členů domácnosti a služba je zdarma. Formulář souhlasu se zpracováním
osobních údajů (jméno, telefonní číslo a e-mail) najdete na str. 8 tohoto zpravodaje.
Registrace na https://obecpopovice.mobilnirozhlas.cz/

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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