POPOVICE
_____________________________________________
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Obec a komunitní kompostování
S novelou Zákona o odpadech bylo v naší obci zřízeno komunitní kompostování jako
preventivní opatření proti vzniku odpadů.
Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby
zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.
Nepatří sem odpady z kuchyní, byť jsou rostlinného původu.
Vzhledem k dlouhodobé nemoci zaměstnance údržby na obci, který se o tuto skládku
staral, přistoupila obec k variantě ,,otevřené skládky“.
Jak toto otevření dopadlo, v letošních jarních měsících, viděl každý, kdo chtěl na skládku
uložit odpad. Neřízené ukládání – větve, tráva a ostatní zelený odpad vše na jednom místě a
vše hned při vjezdu, takže se již na skládku nedalo nic ukládat.
I když obec zajišťuje v rámci velkoobjemového odpadu (2x ročně) i kontejnery na zelený
odpad, přesto se na skládce objevují i větve, které sem nepatří. Je to velký problém s jejich
likvidací.
V žádném případě nechceme skládku uzavírat. Pouze bude provedena úprava – budou
nově vymezeny a označeny prostory pro ukládání posekané trávy a ostatních rostlinných
zbytků a prostory pro ukládání ořezaných větví ze stromů a keřů. Upozorňuji, že je možné
ukládat ořezané větve do průměru 7cm. Větší průměry patří do velkoobjemového odpadu.
Na konci roku bude provedeno vyhodnocení přijatých změn, popř. provedeny další úpravy.
Jakým způsobem bude skládka fungovat je na nás všech.
Jiří Bednář, místostarosta
Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 27.3.2017
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. inventarizaci majetku obce za rok 2016,
3. rozpočet na rok 2017,
4. poskytnutí neinvestičních dotací Českému svazu včelařů, Rajhrad ve výši 3.000,- Kč a SK
Popovice ve výši 20.000,- Kč,
5. uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 19. 12. 2001
uzavřenou s VAS, a.s.,
6. roční účetní závěrku za rok 2016,
7. závěrečný účet obce Popovice za rok 2016 bez výhrad,
8. uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“ s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
Praha,
9. střednědobý výhled rozpočtu 2017-2021,
10.
rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
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11.

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení
dodatku k již pořizované změně č. V územního plánu sídelního útvaru Popovice a to na
základě návrhu pana Jiřího Ustohala datovaného z 22.11.2016.
Pořizovaná změna č. V územního plánu sídelního útvaru Popovice bude rozšířena o
pozemky p.č. 358/24 a 358/23 v k.ú. Popovice u Rajhradu, popř. o další na ně navazující
pozemky nutné např. k obsluze území či bude-li jejich změna využití vyvolána změnou
využití pozemků p.č. 358/1, 358/24 a 358/23,
I. rozhodlo v souladu s § 6 odst.5 písm a) zákona č. 183/12006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení
Územního plánu Popovice.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury
v návaznosti na strategické dokumenty České republiky a Jihomoravského kraje,
II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona p.starostu
Františka Maxiána, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, §51
odst. 1 a 3 a § 53 odst.1 a 3 stavebního zákona na pořízení Územního plánu Popovice,

III. schvaluje žádost obce o pořízení Územního plánu Popovice dle § 6 odst. 6 písmeno b)
stavebního zákona a tedy, že pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad
Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování,
neschvaluje:
1. navržené omezení starosty k provádění rozpočtových opatření a nadále zůstává v platnosti
pověření starosty obce pana Františka Maxiána k provádění rozpočtových opatření bez
omezení ze dne 23.3.2015,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 17 ze dne 29.12.2016,
2. rozpočtové opatření č. 6/16,
3. rozpočet Mikroregionu Rajhradsko na rok 2017.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci :
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v době od 17.7.2017 do 28.7.2017.
2. Policie ČR varuje:
Nebezpečná forma internetové hry. Modrá velryba
V posledních dnech se šíří v České republice na sociálních sítích informace o výskytu
internetové hry s názvem Modrá velryba. Tato hra, která se rozšiřuje zejména z rusky
mluvících zemí, je určena především mládeži a jejím cílem je plnit úkoly. Vítěz v konečné
fázi je údajně donucen administrátorem spáchat sebevraždu.
Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu
vyskytuje na území České republiky a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu pro českou
mládež. V současné době konáme především preventivní kroky. Policisté z Národní centrály
proti organizovanému zločinu, v jejíž gesci je počítačová kriminalita, se snaží spojit s
administrátory Facebooku a Instagramu, aby tak zamezili dalšímu šíření této „hry“. Dále
prověřujeme, zda s touto hrou mají nějakou spojitost podezřelá úmrtí dětí, která se v poslední
době udála.
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·
Promluvte s dětmi o hrozbách sociálních sítí!
·
Zaměřte se především na změnu chování a vzhled dítěte (samotářství,
sebepoškozování..)!
·
V případě, že máte podezření o výskytu této hry, ihned tuto skutečnost nahlaste na
nejbližší policejní služebnu nebo na tísňovou linku 158!
Rady pro děti:
·
Pokud máš podezření, že tvůj sourozenec, spolužák nebo kamarád tuto hru hraje, ihned
to sděl rodičům nebo pedagogům!
·
Bezpečně ulož internetový odkaz a zhotov printscreen obrazovky a předej ho rodičům
nebo pedagogům!
3.
Obec Popovice přijme
pracovníka nebo brigádníka údržby veřejných prostranství
Nástup možný ihned.
Bližší informace k pracovní příležitosti poskytneme telefonicky nebo osobně paní Pokorná,
tel. 604 484 483.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice
Sportovní akce na kurtech:
Sobota 26.8. – tradiční turnaj v nohejbalu, zváni jsou hlavně domácí hráči, kterých je zde
nepřeberné množství. Hlavní pořadatel Fiala Michal.
víkend 2. a 3.9. – tenisové dny pro členy SK a děti
sobota turnaje dospělých
neděle turnaj dětí
Pěkné léto přeje
Jiří Drahoš
Z činnosti RYS Popovice
Dne 6. a 7. května proběhly tradiční rybářské závody pro dospělé a děti, které se těší stále
většímu zájmu malých i velkých rybářů z širokého okolí.
Díky dotaci poskytnuté obcí Popovice bylo každému dětskému rybáři poskytnuto malé
občerstvení a věcný dar.
Děkuji všem aktivně i pasivně zúčastněným a obci Popovice.
Jaromír Zajíc, předseda RYS Popovice
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Dětský den
Letošní dětský den se konal v sobotu 3. června na fotbalovém hřišti a v parku za
rybníkem. Pro děti bylo připraveno 12 sportovních a vědomostních stanovišť, jízda na koni,
občerstvení a tombola.
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INZERCE:

Mateřská škola a Základní škola Želešice, ulice Sadová 530,
přijme do trvalého pracovního poměru kuchařku do školní
kuchyně na 7hod denně. Nástup od 1.9.2017.
Telefon 547 225 129 nebo 731 109 181.

Město Rajhrad přijme
pracovníka údržby veřejných prostranství a budov
Nástup možný ihned.
Bližší informace k pracovní příležitosti poskytneme telefonicky nebo osobně
hl. budova MěÚ Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad, 1. patro, M. Mlejnková, tel. 777 164 751
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