VYDÁVÁ OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ | 1 / 2021
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou oslovil a informoval Vás o některých skutečnostech, které jsou pro Vás
důležité v začátku roku 2021.

1.Výběr všech poplatků bude s ohledem na
6.I nadále v tomto roce bude probíhat již zavedený
probíhající uzávěrku a inventury minulého roku odvoz biologicky rozložitelného komunálního
zahájen od 15. 2. 2021 (stočné, poplatek za psa, odpadu - větví, trávy, listí, apod. Tento svoz bude
poplatek za odpady).
probíhat na sběrných místech, kde jsou umístěny
2.Známky na odvoz komunálního odpadu za kontejnery hnědé barvy, do kterých žádáme všechny
rok 2020 jsou platné opět až do 31. 3. 2021. občany, aby odkládali trávu, listí, apod. Větve prosím
Známky za rok 2020 z nádob neodstraňujte a odkládejte zvlášť na hromadu vedle těchto
nepřelepujte ani v případě, že již máte známku na kontejnerů. V případě potřeby odvozu většího
rok 2021, jinak Vám nádoba nebude před 1. 4. 2021 množství větví je možné jako v minulých letech
vyvezena. Ceny známek a pytlů pro rok 2021 jsme přistavit po předchozí domluvě valník nebo
museli s ohledem na vývoj cen u svozové velkoobjemový kontejner přímo na pozemek
společnosti a zvýšení poplatků státu navýšit žadatele. Svoz velkoobjemového komunálního
průměrně o 7 %. Známky na rok 2021 budou v odpadu a nebezpečného odpadu bude organizován 2
x ročně na jaře a na podzim jako v předchozích
prodeji od 15. 2. 2021.
letech. Upotřebený jedlý olej odkládejte pouze na
3.Upozorňuji rovněž, že splatnost poplatků za
sběrných místech tříděného odpadu (plastu a skla), v
psy je do 31. 3. 2021 a v nezměněné výši.
Cerekvici vedle hasičské zbrojnice a v Třebověticích
4.Dále si dovoluji upozornit, že splatnost vedle prodejny potravin, do sběrné nádoby –
stočného za rok 2020 je do 30. 6. 2021. Výše uzamykatelné popelnice černé barvy o objemu 240
tohoto poplatku je za předchozí rok 2020 ve výši litrů s otvorem pro vhoz nádoby s upotřebených
21,56 Kč/m3 (vč. DPH) v části obce Cerekvice a ve jedlým olejem – ideálně v PET lahvi (tento jedlý olej
výši 9,45 Kč/m3 (vč. DPH) v místní části obce se nesmí do popelnice vylévat). Přesná specifikace je
Třebovětice. Pro rok 2021 se cena stočného uvedena na nádobě.
navyšuje na výši 22,00 Kč/m3 (vč. DPH) v části
7. V celé obci byli během roku 2020 dokončeny
obce Cerekvice a ve výši 12,00 Kč/m3 (vč. DPH) v
Komplexní pozemkové úpravy organizované Státním
místní části obce Třebovětice
pozemkovým úřadem, pracoviště Jičín. Změny
5.Oznamujeme občanům, že na základě vyjádření pozemků by měly být zapsány v katastru nemovitostí
Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s. se cca do konce února 2021. Majitelé zemědělských
cena za dodávku pitné vody pro rok 2021 navyšuje pozemků budou následně muset podat změnu
na výši 42,47 Kč/m3 (vč. DPH).
daňového přiznání k dani z nemovitosti a uzavřít
nové pachtovní smlouvy se zemědělskými podniky.
Milan Tobolka – starosta

POPLATEK ZA SVOZ TKO 2021
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V roce 2020 se podařily tyto akce:
• Byla provedena III. a zároveň závěrečná etapa restaurování oltářního obrazu Zvěstování Panny Marie ze
stejnojmenné kaple na návsi. Na tuto akci byla v roce 2020 získána dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši
86.000,- Kč a náklady v roce 2020 činily 110.000,- Kč. Celkové náklady na restaurování oltářního obrazu za tři
roky činily 340.000,- Kč, celkové dotace od MK ČR činily 265.000,- Kč a obec Cerekvice nad Bystřicí vynaložila
celkem ze svého rozpočtu 75.000,- Kč.

• Zrealizovat projekt energetických úspor v Základní škole – zámku, kdy se podařilo již v roce 2018 získat
dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 1.200.000,00 Kč a je aktuálně schválena dotace ze Státního fondu
Životního prostředí ČR ve výši 7.640.629,27 Kč.
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• Uvést do provozu projekt zlepšení nakládání s odpady v obci, kdy byly prvním rokem využity nové
kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad a zvýšen podíl tříděného plastového odpadu.
Dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 897.880,24 Kč byla obci proplacena.
• Projednat podmínky budoucí výstavby inženýrských sítí pro pozemky na individuální výstavbu
rodinných domků v lokalitě „Za pekárnou“ se správci inženýrských sítí a v rámci přípravy uzavřít smlouvu
o připojení elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. včetně úhrady povinného podílu na
etapu pro budoucích 13 RD.
• Rekonstrukce střechy na objektu „Hájenka“ v cerekvickém lese „Lysice“ nákladem z rozpočtu obce ve
výši 139.267,- Kč.

• Pořízení nového DA – dopravního automobilu pro Jednotku požární
ochrany JPO III., kdy obec získala dotaci ve výši 450.000,- Kč od
Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím GŘ HZS ČR a dotaci z fondů
Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč na stejný účel. Celková cena
vozidla činila 1.055.015,- Kč a obec Cerekvice nad Bystřicí vynaložila ze
svého rozpočtu 305.015,- Kč.
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Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
Ministerstvo vnitra České republiky – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky v roce 2020 poskytlo na realizaci projektu „Cerekvice nad Bystřicí – Dopravní automobil“,
evidovaného pod číslem EDS 014D241000265, dotaci z dotačního programu: 01424 - Dotace pro jednotky
SDH obcí ve výši 450.000,- Kč.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Královéhradecký kraj v roce 2020 poskytl na realizaci projektu „Cerekvice nad Bystřicí – Dopravní
automobil“, evidovaného pod číslem 20RRD11-0016, dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
účel: Modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích
Královéhradeckého kraje, které mají zřízenou Jednotku požární ochrany ve výši 300.000,- Kč.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ ZA ROK 2020
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V roce 2021 plánujeme, dle finančních možností obce:
• Zahájení projektu opravy střechy kaple Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí. Na tento účel
bylo opakovaně požádáno Ministerstvo kultury ČR o dotaci v Programu záchrany architektonického
dědictví 2021.
• Pořízení vybavení JPO III. – dýchací technika a náhradní zdroj elektrické energie.
• Dokončení projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí pro pozemky na individuální
výstavbu rodinných domků v lokalitě „Za pekárnou“, zahájení řízení o povolení stavby.
• Rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí Mateřské školy v Cerekvici nad Bystřicí. Na tento účel bylo
požádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu. Žádost byla podána přes Místní akční skupinu (MAS) Podchlumí.
• Opravy části stávajících chodníků v Třebověticích a Cerekvici nad Bystřicí, kde žádáme o dotaci z
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
• Realizaci projektu „Hřiště pro děti – Cerekvice nad Bystřicí“ v areálu Základní a Mateřské školy. Na
tento projekt máme podanou žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova – dotační titul
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku vyhlášený Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září jsme stihli ještě poměrně „v klidu“ zahájit školní rok, i když s
malými opatřeními. Bohužel nám radost dlouho nevydržela a od 14. října,
kdy se uzavřely školy, došlo k určitým omezením i v MŠ, které se nás bohužel
dotkly a přetrvávají.
Touto cestou bychom rádi poděkovali rodičům, kteří měli tu možnost a
nechali si své děti v době největšího nárůstu COVIDU 19 doma, omezili tak
sociální kontakt a možné šíření nákazy. Naštěstí se podařilo udržet MŠ v
provozu po celou dobu a pracující rodiče mohli tak nadále chodit do
zaměstnání.
Bohužel jsme přišli o velkou část plánovaných akcí a projektů, ale přeci
jenom něco jsme stihli.

CO SE DĚLO
MŠ Knihadýlko - Červené klubíčko
Divadlo představující dětské knížky jsme dětem zprostředkovali pomocí dotačního programu MAS
Podchlumí. Jednalo se o adaptační příběh vycházející z knihy Ireny Hejdové, ve kterém hlavní postavy
překonávaly své strachy.
„Maňáskové Divadlo Úsměv – Krakonošova houbovka“
V tomto divadle jsme si všichni uvědomili, jak velký vliv můžou mít proti pandemická opatření. I přesto,
že se herci snažili dětem představení zprostředkovat, chyběl živý zpěv a přímý kontakt maňásků i herců s
dětmi. Tyto aspekty se projevily na celkovém dojmu z představení.

Projektový den mimo MŠ – návštěva útulku
pro hendikepovaná zvířata v Popovicích“
Každoročně v rámci adaptačního programu se
vydáváme na výlet. Tentokrát jsme zavítali do
útulku pro hendikepovaná zvířata. Mimo
užitečných a zajímavých informací si děti mohly
prohlédnout zvířata z bezprostřední blízkosti v
krásném prostředí. Majitel útulku dětem ukázal
práci s dravci a umožnil jim pohladit si různé
zástupce z ptačí říše a dokonce i orla.
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„Ozdravné pobyty v solno-jodové jeskyni v Hradci Králové“
Na konci září jsme začali jezdit na ozdravné návštěvy do kvalitní solno-jodové jeskyně Medispa v Hradci
Králové. Věříme, že nám sůl, která nám desinfikuje dýchací cesty během pobytu, pomůže k tomu, abychom
byli zdravější a méně náchylnější k nemocem. Děti si to vždy v krásné jeskyni užily. Po příchodu si
rozdováděná tělíčka trochu zklidnily, poslechly pohádku a poté si mohly jít hrát se solnými krystaly.
Odjížděli jsme vždy pořádně nasolení a spokojení do školky rovnou na oběd. Bohužel kvůli opětovnému
zvýšení výskytu nákazy COVID-19, jsme stihli pouze tři návštěvy.

„Projektový den v MŠ – Hravě, zdravě a bez
vaření“
Ke konci listopadu k nám zavítala odbornice pro
zdravé stravování, se kterou jsme společně
uspořádali projektový den na téma Hravě, zdravě a
bez vaření. Děti třídily potraviny na veselý a smutný
talíř, naučily se taneční choreografii na tematickou
písničku, protože pohyb je pro zdraví důležitý. Dále
byla na programu smyslová hra a pracovní list.
Doufáme, že si i tentokrát děti odnesly zásady
zdravého stravování.

„Hmyzí domečky“ –
polytechnika

Díky spolupráci s MAS
Podchlumí získáváme plno
výhod. Tentokrát jsme obdrželi
dva korpusy hmyzích domečků,
které jsme s dětmi naplnili a v
rámci polytechnické výchovy
dokončili. K vzhlédnutí jsou v
přední i zadní části zahrady,
kde jsme je s dětmi umístili.
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Návštěva pekelného sklepení
První prosincový den k nám zavítala návštěva až z říše pekel, dorazil k nám samotný čert. Děti byly z
návštěvy překvapené a plné dojmů, čert s nimi vedl rozhovor o jejich chování, dokonce je vzal i na
návštěvu pekelného sklepení, kde mohly dopředu nahlédnout do listiny hříchů, aby mohly ještě napravit
některé své chybičky a polepšit se. Došlo tak k uvědomění si svého chování a možných následků. Naštěstí
nás všechny z pekelného sklepení propustil.
Zda se děti napravily, si čert přišel zkontrolovat v doprovodu svého rohatého kolegy, Mikuláše a anděla.
Sláva! Všichni se polepšili a tak jsme zůstali v plném počtu.
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Adventní ladění
Ve školce to vonělo! Adventní náladu jsme si navodili pečením a zdobením cukroví. Upekli jsme perníčky
na adventní kalendář, v jiné třídě na vánoční stromeček a v poslední třídě si děti odnesly perníkového
čerta, Mikuláše nebo anděla domů. Dále se dělaly kokosové kuličky a linecké cukroví. Ve středu 16.
prosince nás navštívil Ježíšek. Ráno jsme s dětmi vyrazili do lesa nakrmit zvířátka a po návratu je čekalo
překvapení. Přišel Ježíšek, který každou třídu obdaroval a dokonce každé dítko dostalo svůj osobní dáreček.

Sotva se nového roku nadechnete,
ať splní vám vše, co si přejete.
PF 2021
Pravidelná rubrika "Svět očima dětí"
Třída červenek (děti ve věku 3 let)

Třída zelenek (děti ve věku 3 - 5 let)

"Proč chodí čert, Mikuláš a anděl?"

"Jaké znáte vánoční zvyky?"

• „protože kdo zlobí… jde do pekla a kdo je hodný…
dostane dobrůtku“

• „pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka,
zapalování prskavek, zpívání koled“
"Proč chodí čert, Mikuláš a anděl?"
• „že nám dají odměnu, když jsme hodní“
• „ten kdo je zlobivý, odnese si ho čert a bude
loupat cibuli v pekle“

Třída modřenek (děti ve věku 4 - 7 let)
"Jaké znáte vánoční zvyky?"
• „házení bačkorou, pečení cukroví, pouštění lodiček ze skořápek, zdobení stromečku, adventní věneček,
ovazování vánočního stolu, nevstávat od stolu, Barborka větvičky z třešně, pečení perníčků, cizí věci v
domě, zlaté prase, hvězdičky v jablíčku“
"Proč chodí čert, Mikuláš a anděl?"
• „abychom byli hodný, abychom pracovali v pekle, abychom mohli loupat cibuli, kontrolují… jestli jsme
hodný, nosí dobrůtky tomu kdo je hodný“
Příspěvek: kolektiv učitelek MŠ
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Základní škola
Letošní školní rok začal velmi dobře. Avšak od poloviny měsíce října se z důvodu prevence šíření nákazy
covid-19 bohužel opět zavřely pro dveře škol, nastala výuka formou distančního vyučování.
Každým rokem od začátku listopadu děti nacvičují vánoční vystoupení; své herecké, taneční a pěvecké výkony
potom předvedou před Vánocemi. V tomto školním roce z důvodu výjimečné situace vše proběhlo jinou formou.
Pan učitel Vojtěch Hynek přišel s nápadem. Když mohla výuka probíhat on-line, proč tímto způsobem
neuskutečnit také vánoční vystoupení? Každá třída si tedy nacvičila a potom se prezentovala krátkým
příspěvkem.
A jaký byl program?
1. r. Živý Betlém
2. r. Vánoční čas
3. r. Mikuláš
4. r. povídka O modré krabici
5. r. Vánoční fotky se zvířátky
6. r. Vánoční stromky v našich obcích
7. r. Co nám dal a vzal rok 2020
8. r. Vánoční příběh
9. r. Zdobení vánočního stromečku
Školní družina – taneček

Připojila se také základní umělecká škola, kterou navštěvuje řada žáků naší školy – a to hrou na hudební
nástroj; své herecké umění předvedly děti z dramatického kroužku.
Vánoce a s nimi spojený shon, vánoční prázdniny rychle uběhly. Děti se potěšily dárky od Ježíška, odpočinuly
si v rodinném kruhu. Všichni vědí, že není vůbec důležité dostat spousty dárků, hlavní je, že mohou být na
Vánoce se svými blízkými.
Rok se přehoupnul a je tu nový rok, rok 2021. Lidé hodnotí, jaký byl ten uplynulý, srovnávají, co se jim povedlo
a co nikoliv, dávají si různá novoroční předsevzetí, posílají přání svým blízkým a známým.

Také zaměstnanci školy přejí dětem a dospělým vše nejlepší, aby následující rok byl o poznání lepší, stálou
radost ze života, pevné zdraví, štěstí a úspěchy!
Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová
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Základní škola II. stupeň
Školní rok začal pouze s drobnými omezeními a zahájili jsme kompletní prezenční výuku, činnost
školní družiny a také kroužky pro naše žáky. V měsíci říjnu, kdy došlo ke zhoršení epidemiologické
situace, došlo také na opětovné uzavření škol. Po zkušenostech z jarní vlny jsme byli mnohem lépe na
situaci připraveni a postupně přešli na on-line výuku pro všechny žáky školy. Ani nám se nevyhnuly
problémy začátečníků v on-line vysílání. Během krátké doby došlo k vyladění práce se zvoleným
systémem distančního vzdělávání a výuka probíhala pro všechny žáky. Žákům, jejichž rodiče se obrátili
na školu s žádostí o zapůjčení techniky potřebné k distanční výuce, jsme byli schopni vyhovět.
Děkujeme rodičům za trpělivost při spolupráci na distanční výuce. Víme, že skloubit vaši práci, péči o
domácnost a dohled a pomoc vašim dětem s výukou je náročné a mnohdy vyčerpávající. Společně jsme
zvládli děti posunout dál a předávat jim dovednosti, vědomosti. Patří vám náš obdiv a dík.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci máme také dobré zprávy. V budově zámku byla dokončena
rekonstrukce otopného systému a výměna oken. Děkujeme Obci Cerekvice, že do rekonstrukce vložila
nemalé prostředky a energii k vypracování projektů, získávání dotací a dohledu nad stavbou. Největší
břímě leželo samozřejmě na panu starostovi, který se o započetí i o zdárné dokončení zasloužil nejvíce.
Dále děkujeme zaměstnancům obecního úřadu za výpomoc při různých fyzicky náročných pracích, panu
Kollarikovi za drobné stavební úpravy v rámci rekonstrukce. Velké díky patří i panu Šmídovi, který přes
léto celou školu vymaloval a potom několikrát opakovaně opravoval řemeslníky opět poškozenou malbu.
Děkujeme i všem provozním zaměstnancům školy, za úsilí se kterým se povedlo po rekonstrukci připravit
školu tak, aby žáci byli v prostředí, které by odpovídalo dnešním standardům.
Na tomto místě vás obvykle informujeme o tom, co škola chystá v následujícím období. A to především
ve vztahu mimoškolních, kulturních a společenských aktivit, které bývají velmi úzce svázány s
rodičovskou veřejností nebo kulturním děním v obci. V současné době je téměř nemožné popsat přesněji
naše plány, ale budeme je pravidelně zveřejňovat na webových stránkách školy.
Vzhledem k celostátní situaci jsme letos nemohli pozvat rodiče na pravidelnou vánoční besídku, proto
bychom chtěli všem rodičům, prarodičům i přátelům našich žáků popřát do nového roku hodně zdraví a
vyslovit přání, aby byl lepší než rok právě končící.

Příspěvek: Ing. Jiří Ježek – ředitel ZŠ a MŠ
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Reakce na reakci
Rád bych se touto cestou velmi stručně vyjádřil k reakci paní ing. Veroniky Elfmarkové na článek
zastupitelů Cestičky k domovu („Rozvoj nemusí být růst“).
Nemám zde potřebu vyvracet autorčiny teze, ani myšlenky, které nám podsouvá (např. údajné náznaky
nekvalitní výuky na zdejší ZŠ). Výjimku však učiním v případě autorčina tvrzení, že řádně necitujeme zdroje.
V České republice se už i na středních školách vyučuje rozdíl mezi psaním textu odborného a
publicistického. Náš text nebyl odborný, ale publicistický, tedy především vyjádřením našich názorů. V
takovém textu se odkazy na zdroje neuvádějí a budu rád, pokud mi autorka poskytne příklady neodborných
periodik kde se tak děje. Všechny tyto příklady, jako výjimky potvrzující pravidlo, poté uvedu ve své
vysokoškolské výuce o metodologii vědy, které se věnuji jako garant předmětu již přes deset let. Jistě je také
zakomponuji i do třetího vydání vysokoškolské učebnice o tvorbě odborných prací, která se používá na
několika univerzitách v ČR.
Za ostatní zastupitele Cestičky k domovu si zde také dovoluji uvést, že diskuzi o zástavbě povede velmi
rádi s občany osobně. Nejraději však s těmi, kteří zde trvale žijí a mají dostatek informací z jejich přímé
účasti na zasedáních obecního zastupitelstva.
Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Dále znovu upozorňujeme provozovatele motorových vozidel, že parkování na chodnících a v
křižovatkách je všeobecně zakázáno, pokud výjimku nestanovuje dopravní značení nebo vyhláška.
Parkováním vozidel na chodnících znemožňují řidiči jak bezpečné užívání chodníků chodcům, pro které
jsou určeny, tak i jejich údržbu, zejména v zimním období. V neposlední řadě také ničí tyto chodníky, které
nejsou pro tento účel konstruovány. Řešením těchto přestupků je pověřena Městská Policie. S nevhodným
parkováním motorových vozidel e to všeobecně poměrně problém, protože se jejich počet neustále
navyšuje a vlastníci je zaparkují, kde je napadne. Na sídlištích a u bytových domů je to složité, protože
majitelé nemají k dispozici vlastní pozemek, ale u majitelů rodinných domků s možností využití vlastního
pozemku je parkování na veřejném prostranství vyloženě pohodlnost, lenost a arogance vůči ostatním
účastníkům silničního provozu.

Opětovně, upozorňujeme majitele psů, že pohyb psů po obci je regulován
obecně závaznou vyhláškou, ve které je zakázáno volné pobíhání psů bez
košíku. Také platí povinnost odstraňovat po psech jejich exkrementy, což
někteří „páníčci“ při venčení stále nedodržují, obtěžují tím ostatní občany a
znečišťují veřejná prostranství.
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Termíny schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Úřední hodiny:
Pondělí

16:00 - 18:00

Středa

16:00 - 18:00

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
Otevírací doba

Provozní hodiny:
Pondělí

11:00 - 16:00

Úterý

08:00 - 14:30

Středa

11:00 - 16:00

Čtvrtek

08:00 - 14:30

Pátek

08:00 - 14:30

Pondělí

08:00 - 10:00 12:00 - 16:00

Úterý

08:00 - 11:00

Středa

08:00 - 10:00

Čtvrtek

08:00 - 10:00

13:00 - 17:00

Pátek
08:00 - 10:00
Sobota a neděle
Zavřeno

Návštěvní hodiny knihovna: Úterý 16:00 - 18:00
Kontakty:
Telefon: 493 696 195, 493 696 023
Email: ou@cerekvice.cz, starosta@cerekvice.cz

Kontakt: nové telefonní číslo
954 250 777
Uzávěrka příštího čísla15.03. 2021

Výzva
Pokud i Vy chcete přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje, tak neváhejte a zašlete své příspěvky,
nápady a podněty na e-mail ou@cerekvice.cz – předmět: Zpravodaj. Případně je doručte v zalepené obálce
označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky na obecním úřadě. Redakční rada neodpovídá za
obsah článků a gramatické chyby jednotlivých autorů. Děkujeme!
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Obecní kanalizace v místní části Třebovětice
Dovolujeme si Vás informovat, že pro místní část Třebovětice bylo 8. 12. 2020 vydáno nové Rozhodnutí
povolení k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do
Rybničního potoka (IDVT 10185535, číslo hydrologického pořadí 1-04-03-0060-0-00), přičemž vody budou
vypouštěny z kanalizace pro veřejnou potřebu stávajícími výustními objekty na pozemcích v k.ú.
Třebovětice.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 12. 2020 a pro obec Cerekvice nad Bystřicí a pro obyvatele
místní části Třebovětice napojené na obecní kanalizaci z tohoto „Rozhodnutí“ plynou níže uvedené
povinnosti a přijetí opatření.
1. Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod bude sledována. Množství vypouštěných odpadních vod
bude stanoveno výpočtem dle směrných čísel a počtu napojených obyvatel.
2. Žadatel průběžně povede evidenci uživatelů kanalizace (identifikace uživatele, počet napojených
obyvatel, druh a množství odpadních vod, způsob předčištění, aj.). Žadatel bude dbát na to, aby do kanalizace
nebyly vypouštěny odpadní vody bez řádného předčištění.
3. Do doby ukončení platnosti povolení budou realizována opatření k dosažení přípustných hodnot
zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) u
jednotlivých nemovitostí.
4. Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné
látky (příloha č. 1 vodního zákona).
5. Platnost povolení je omezena na dobu 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Na základě těchto podmínek bude v průběhu roku nutno provádět kontrolu kanalizačních přípojek
od jednotlivých nemovitostí. Tuto kontrolu provedou osoby pověřené starostou obce Cerekvice nad
Bystřicí. Žádáme proto majitele nemovitostí o součinnost při této kontrole, spočívající zejména v
umožnění vstupu na jejich pozemek a zpřístupnění zařízení na předčištění a odvod odpadních vod.
Milan Tobolka - starosta
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