Popovice
Místní zpravodaj č. 1

duben 2022

Vážení občané, milí sousedé,

Z obsahu:

Zdravím Vás poprvé v tomto roce. Po dvou covidových letech jsme všichni
doufali, že nastane návrat do ,,normálu“, bohužel dvouleté covidové
období vystřídala válka na Ukrajině. Mnozí se ptáte, jestli jsou v Popovicích
uprchlíci. Ano, jsou. Ke konci března jich bylo v Popovicích 22, pouze ženy
a děti. Aktuální počty je možno zjistit na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Co nás čeká v roce 2022 v Popovicích? Zejména dokončení nového
územního plánu, podrobněji je to popsáno v samostatném článku,
dokončení první etapy rekonstrukce veřejného osvětlení, které bylo nutné,
aby osvětlení splňovalo normy. Tato oprava by měla být hotova do konce
května 2022. Nové osvětlení bude ekonomičtější, navíc osvětluje chodník
i silnici, a naopak nesvítí do oken domů, což přispívá ke světelné pohodě
v domech. Výměnou sloupů došlo i k nasvětlení mostu u nádraží. Tam,
v případě potřeby, bude přidáno ještě osvětlení navíc. Dále se vrací Dětský
den v tradičním červnovém termínu, tentokrát bude pořádán v režii
myslivců.
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Příjemné prožití velikonočních svátků.
•

Daniela Fialová
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Velkoobjemový odpad
Kontejnery budou přistaveny v pátek
22.4. k hospodě.
Prosíme nenechávejte odpad kolem kontejnerů
V případě nutnosti budou další kontejnery
přistaveny v týdnu od 25.4.
Nebezpečný a elektroodpad odpad možno
odevzdávat na OÚ vždy v úředních hodinách
v pondělí od 18-20.hodin.

Kontejner na kovový šrot bude umístěn
22.4. na parkovišti u obecního úřadu.

Plošná deratizace v obci

Poplatky v roce 2022

V naší obci proběhla 10.4. 2022 deratizace.
Návnady na hlodavce je možno si vyzvednout
na obecním úřadu.

Odpad

500 Kč za obyvatele, v případě
chalupářů za nemovitost

Pes

200 Kč, 75 Kč pro občany starší
65 let

Jak a kdy se přihlásit k platbě
poplatku za psa?

Stočné se platí Vodárenská, a.s. dle plánu záloh,
který jste si nastavili.

Majitel nebo držitel psa se přihlásí k poplatku za
psa: v den kdy pes dosáhne stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy se stane majitelem/držitelem psa
staršího tří měsíců.

Poplatky je možno platit hotově nebo kartou
na OÚ, případně na účet 13928641/0100,
Variabilní symbol je číslo domu.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy
fyzická/právnická
osoba
přestane
být
majitelem/držitelem psa (úhynem, prodejem,
darováním…). Poplatek se platí i za započatý měsíc,
ve kterém taková skutečnost nastala.
K poplatkové povinnosti je třeba se přihlásit do 15
dní od jejího vzniku a odhlásit do 15 dní od jejího
zániku.
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Nový územní plán Popovic
Stávající územní plán obce je z roku 1997, jsou k němu pořízeny tři změny.
O zpracování nového územního plánu Popovic rozhodlo předchozí zastupitelstvo v roce 2017.
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Židlochovice, odbor územního plánování. Ten na základě
požadavku obce a ve spolupráci s určeným zastupitelem (v předchozím volebním období to byl Fr. Maxián,
nyní je to D. Fialová) zpracoval Návrh zadání územního plánu. Tento Návrh zadání byl schválen
zastupitelstvem obce 24. 6. 2020. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta, ve kterém byla
vybrána Ing. Arch. Jana Benešová, Atelier URBI. Poté byl zpracován návrh nového ÚP, ke kterému proběhlo
v listopadu 2021 společné jednání s dotčenými orgány. Nyní probíhá zpracování připomínek. Následně
(pravděpodobně během léta) se uskuteční tzv. veřejné projednání, které se bude konat v Popovicích
a jehož se bude kdokoliv moci zúčastnit a vznášet k novému územnímu plánu Popovic připomínky.
Do nového územního plánu bylo nutné zakomponovat i jižní tangentu a vysokorychlostní vlakovou trať,
což jsou stavby nadmístního významu.

Pomoc obětem kriminality je nyní na jižní Moravě dostupnější
Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na území Jihomoravského kraje provoz první mobilní
poradny pro oběti kriminality v České republice.
Nestátní nezisková organizace Bílý kruh bezpečí letos slaví 30 let poskytování pomoci obětem kriminality.
V letošním jubilejním roce činí další významný krok směrem k obětem.
V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných osobností Jihomoravského kraje pokřtěna první mobilní
poradna BKB v České republice. Smyslem tohoto pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem
kriminality a domácího násilí. Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je totiž náročné dosáhnout
na potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdálenost, složitá dopravní
obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Stejně tak oběti latentní kriminality
(např. znásilnění, nebezpečné vyhrožování, vydírání, domácí násilí) z mnoha pochopitelných důvodů
pomoc nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu s vnitřním
prostorem připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. Vozidlo bude plnit dvojí roli. V
anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako
nosič informací na preventivních akcích pro veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné volat na číslo 732 842 664 nebo zaslat e-mail:
bkb.brno@bkb.cz.

Labutě opět zahnízdily na biotopu
Prosíme všechny obyvatele o ohleduplnost k labutím,
které zahnízdily na biotopu. Mají-li vyvést mladé,
potřebují klid.
Pozorujte je z povzdálí, nerušte je a nepouštějte do jejich
blízkosti psy.
Takto vyvedly mladé v roce 2017. Foto ze 4. června.
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Výlet dětské skupiny do ZOO Jihlava 20.5. 2022
Dne 20.5. se uskuteční výlet naší Dětské skupiny do Zoo Jihlava.
Vzhledem k volným místům v autobuse je možnost
se zúčastnit i pro ostatní občany.
Cena za dopravu 100 Kč + vstupné do ZOO (dle ceníku ZOO)
(https://zoojihlava.cz/dulezite-informace/) – údaje k 12.4. 2022:
Dospělí (ZTP/P) 150 Kč (110 Kč)
Děti a studenti (ZTP/P) 100 Kč (70 Kč)
Děti do 3 let mají vstup zdarma.
Podrobné info o vstupném a slevách najdete na webu ZOO.
Přihlášky a bližší info na e-mail podatelna@obecpopovice.cz

Dětský den se uskuteční 4.6. 2022
Letos se na pořádání dětského dne budou významně podílet
členové Mysliveckého spolku. Děti se tak mohou těšit na soutěže
a atrakce s tematikou přírody a myslivosti.
Aktuální informace dostanete prostřednictvím sms.

Z činnosti družiny vlčat a světlušek Popovice
Loňský školní rok byla naše činnost kvůli proti covidovým opatřením několikrát přerušena. Letos jsme se
konečně začali pravidelně scházet na podzim a na jaře v pátek a v zimním období ve středu od 16:30
do 17:30. Za příznivého počasí děláme aktivity v přírodě v okolí Popovic. Při nepříznivém počasí a v zimním
období se scházíme ve sportovních buňkách na hřišti. Učíme se zabavit venku v přírodě, vycházet s jinými
dětmi a rozvíjíme přirozenou zvídavost a představivost kreativním vyráběním či malováním. Ve spolupráci
s charitou Rajhrad 16.1.2022 jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky v Popovicích. V Popovicích bylo vybráno
11 927,-Kč. www.skautpopovice.webnode.cz
Marie Vega
Foto z činnosti skautů
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Hospůdka U kapličky zve na pálení čarodějnic a fotbalové utkání
V sobotu 30.4. Vás srdečně
zveme na tradiční pálení
čarodějnic od 16 hodin na hřišti
a na tradiční fotbalové utkání
„ženatí vs. svobodní“
od 17 hodin.
Těšíme se na Vás!

Nálezy
V Popovicích bylo
nalezeno dětské kolo
a dětský kufřík.
Majitelé si tyto věci
mohou vyzvednout po
domluvě na obecním
úřadu.
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Informace o trestné a přestupkové činnosti na území obce za rok 2021
Policie ČR nám poskytla údaje o trestných činech a přestupcích spáchaných v obvodu OOP Rajhrad a obci
Popovice za uplynulý rok. V regionu v působnosti Územního odboru Brno-venkov bylo spácháno 1 879
trestných činů, objasněno 869. Z toho v obvodu OOP Rajhrad 289 trestných činů, pachatel byl zjištěn u 95
z nich. Počet zjištěných přestupků na územích ÚO Brno-venkov a OOP Rajhrad není ve zprávě uveden.

Trestné činy

Počet
12

Řízení pod vlivem alkoholu
Majetkové trestné činy
Maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání

1
11 (zde podíl jednotlivých činů
nebyl uveden)

Přestupky

252

Zejména proti bezpečnosti
silničního provozu

(zde podíl jednotlivých činů
nebyl uveden)

Objasněno
9

251

Jak je uvedeno ve zprávě, mezi trestnými činy převažují činy majetkové (krádeže, vloupání do rekreačních
objektů, domů, bytů, motorových vozidel, poškození cizí věci) a trestné činy proti životu a zdraví.
Na území v působnosti OOP Rajhrad bylo v roce 2021 zaznamenáno 641 dopravních přestupků, 95 řidičů
řídilo motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, 7 pod vlivem omamných a psychotropních látek. Celkem
došlo ke 163 dopravním nehodám, při nichž 2 osoby zahynuly, 3 osoby byly zraněny těžce a 70 osob
utrpělo lehká zranění. Celková škoda přesáhla 17 992 500 Kč.
Nejčastějšími příčinami nehod byly:
- nesprávný způsob jízdy,
- nepřiměřená rychlost,
- nesprávné předjíždění,
- nedání přednosti v jízdě.

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 26. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 10.2.2022
• Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Popovice na rok 2022.
• Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Popovice na roky 2023-2027.
• Zastupitelstvo schválilo výši vodného pro rok 2022. Sazba vodného v roce 2021 činila 47,08 Kč
vč. DPH, nově pro rok 2022 je stanovena na 50,05 Kč vč. DPH.
• Zastupitelstvo schválilo výši stočného pro rok 2022. Pro rok 2022 je sazba 49,31 Kč vč. DPH.
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• Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 18 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové
a provozní evidence a o jejím předávání s Vodárenská a.s.
• Zastupitelstvo schválilo dodatek Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací
s Vodárenská a.s.
• Zastupitelstvo schválilo Smlouvu č. 49/21 s KTS Ekologie s.r.o.
• Zastupitelstvo schválilo příspěvek všem organizacím, a to v částkách:
• Rybářský spolek Popovice, z.s. 35 tis. Kč
• SK Popovice, z.s. 35 tis. Kč
• Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s. 40 tis. Kč
• Klub otevřených dveří, z.s. 15 tis. Kč
• Český svaz včelařů, z.s. 5 tis. Kč
• Junák – český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z.s. 2 tis. Kč

2) Výpis ze zápisu ze 27. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 10.2.2022
• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o „Dotaci obcím na zpracování územních plánů 2022“
od JMK.
• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova
JMK na rok 2022“ od JMK – dotační titul č. 4 – osvětlení veřejných prostranství a komunikací.
• Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z ,,Dotačního programu pro poskytování dotací
v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022“ od JMK - dotační titul č. 2
– vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek.
• Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BM001030073480/001-SEKV s EG.D, a.s.
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ANKETA
AUTOBUS DO OLYMPIE
Zvažujeme zavedení autobusu na nákup do Olympie. Předpoklad je 1× týdně na dobu cca dvou hodin.
Potřebujeme vědět předpokládaný počet osob kvůli kapacitě busu (minibusu). Jméno vyplňte v případě,
že chcete být informováni o spoji přímo do Vaší poštovní schránky.
Prosíme občany, kteří by tento spoj využili, aby vyplnili dotazník níže a odevzdali do schránky na
obecním úřadu.

Jméno, č.p.: ………………………………………………………………..
Počet osob: ………………………………………………………………..
Preferovaný den v týdnu: ………………………………………………………………..
Preferovaný čas: ………………………………………………………………..

Odběr tištěného zpravodaje obce Popovice
Jelikož mnozí z občanů využívají zejména elektronickou verzi Zpravodaje obce Popovice,
rádi bychom se Vás tedy zeptali, zda máte zájem dále dostávat tištěný zpravodaj do schránky, nebo
upřednostňujete jeho elektronickou verzi.
V případě, že si i nadále přejete dostávat tištěný zpravodaj, prosíme, vyplňte anketní lístek a vhoďte jej
do schránky na obecním úřadu.

Chci i nadále dostávat tištěný zpravodaj.
Č.p.: ……………………………………………….…
Počet výtisků: ……………………….……………….. (v případě, že v domě bydlí více rodin a každá požaduje svůj výtisk)

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 135 kusů. Za správnost textu odpovídá autor.
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