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2021 

Svojetické fórum 

zpravodaj obce Svojetice  - vydává Obecní úřad Svojetice  - vychází nepravidelně -  květen 2021 

 

Úvodní slovo starostky… 

 

Vážení spoluobčané, milí Svojeťáci, 

je jaro a ta nekonečná zima je už pár týdnů minulostí. Jsem vděčná za to, že sluníčko už zase 

hřeje a vše se krásně zelená.  Jsem vděčná za to, že ten zpropadený virus už ztratil (snad 

definitivně) svou sílu a my můžeme zase volněji dýchat a život nás všech se postupně vrací 

do podoby, na kterou jsme byli zvyklí. Věřím, že už bude jen a jen lépe a alespoň v létě nám 

nic nezhatí naši letní Svojetickou filmovou scénu - její třetí ročník. Proběhla pravidelná jarní 

úklidová akce v obci a okolí a Svojetice se staly na nějaký čas zase upravenější a čistější. 

V nově opraveném rybníku na návsi se již prohánějí kapři a děti se zacvičují do rybářského 

umění. Prostě život se nezastavil a dále nám přináší to hezké i méně hezké, veselé i smutné, 

tak jak to má asi být… 

Vážení přátelé, posledně jsme se vám všem ozvali takto prostřednictvím Svojetického fóra 

před Vánocemi a protože čas běží a přináší pořád nové a nové věci a události, opět máme pro 

Vás připraveno několik článků a témat, které by vás mohly zaujmout. 

 

        Martina Vedralová, starostka obce                         
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Jak bylo zmíněno již v úvodním slově, v dubnu jsme opět uskutečnili tradiční jarní 

úklid obce. Jedná se o každoroční akci s názvem ,,Čisté Svojetice“. I přes nepřízeň počasí se 

nasbíralo v obci, podél komunikací a v parku za přispění celkem 16 Svojetičáků plných 17 

pytlů odpadků.  

A co tradiční „Čarodějnice“? I tady jsme našli řešení - namísto klasického pálení čarodějnic, 

které nebylo možno uskutečnit s ohledem na omezení daná protiepidemiologickými 

opatřeními jsme pro děti v termínu 1.5. - 2.5. 2021 připravili „samoobslužnou čarodějnickou 

stezku“, kde je čekalo celkem 10 úkolů. Splněním těchto úkolů našly děti zaklínadlo, které 

čarodějkám vracelo to, co by od nich nikdo nečekal - laskavost. I když se jednalo o poměrně 

inovativní přístup k tradičnímu pojetí „Čarodějnic“, dětem se to líbilo a účast byla opravdu 

bohatá - přibližně 100 dětí. 

 

 

Ačkoli jsme se snažili, alespoň v omezené míře, zachovat konání některých výše zmíněných 

akcí, stále jsme omezeni různými opatřeními proti šíření viru, která nám znemožňují scházet se 

s přáteli a užívat si společné chvíle. Přesto doufáme, že se již brzy budeme moct navrátit ke všem 

aktivitám a akcím, na které již přes rok netrpělivě čekáme. 

Nadějí na návrat k nám již dlouho očekávanému společenskému životu je snad 

očkování. 

V našem okolí je možné nechat se očkovat v Říčanech, kde spustili provoz očkovacího centra již 1. 

března letošního roku. Město Říčany bezplatně zapůjčilo prostory městské sportovní haly a na své 

náklady ji přeměnilo ve spolupráci se Středočeským krajem na velkokapacitní očkovací centrum. 

Adresa očkovacího centra: Sportovní hala Říčany – Škroupova 2026/2, Říčany 

Otevírací doba: Po – Pá od 8:00 do 16:00 hod. 

Rezervace je možná prostřednictvím centrálního rezervačního systému na webových stránkách 

https://registrace.mzcr.cz/ 

Pokud zájemce nemá možnost přístupu k internetu, může se registrovat bezplatně pomocí telefonní 

linky 1221. Bez registrace není očkování možné! 

Ani ve Svojeticích nezahálíme a dle našich rozpočtových možností se snažíme pomoci alespoň 

distribucí ochranných prostředků. V návaznosti na nařízení vlády o povinném nošení respirátorů 

distribuovali zaměstnanci obce našim občanům starším 65 let (trvale hlášených) balení 10ks 

respirátorů FFP2. Účinná anti-covid dezinfekce je pro občany stále k volně k vyzvednutí na obecním 

úřadě. 

ŽIVOT V OBCI 

• Očkování covid - 19 

https://registrace.mzcr.cz/
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Situace, v důsledku platných opatření proti nákaze COVID-19, vnesla mnoho nových 

jevů do chování lidí, zejména naší mládeže. Uzavření škol, sportovišť a dalších veřejných 

míst, s cílem zabránit šíření nákazy, způsobilo v mnohém ohledu naprosto opačný efekt. 

Přirozená potřeba socializace, v podmínkách, kdy přemíra volného času a absence 

organizovaných aktivit naprosto potlačuje sebekázeň a ochotu dodržovat nějaká pravidla, 

vytváří naprosto nový fenomén. Mladí lidé, převážně ve věku 13 až 17 let, se sdružují ve 

skupinách a na různých místech v obci zakládají svá „pikniková sezení“. Tuto přirozenou 

potřebu v daných podmínkách lze pochopit a snad i tolerovat, avšak pouze do té míry, pokud 

dodržují stanovená hygienická opatření, a současně nedochází k porušování pravidel 

občanského soužití, veřejného pořádku a konzumace alkoholu na veřejnosti.  

Oblíbená místa k těmto aktivitám jsou převážně v okolí obchodu se smíšeným zbožím v ulici 

Na Obci, na louce u Jevanského potoka, u mateřské školky, u trafostanice Na Podkovách a 

dost možná, že i v dalších lokalitách.  

Bez ohledu na způsob a témata jejich hovoru, je zcela nepřístojné, v jakém stavu pak zůstávají 

místa po konání takovýchto setkání.  

(Díky kamerám, kterými je monitorován prostor okolo kontejnerů, se nám podařilo získat snímky 

mládeže, která se baví ničením kontejnerů.) 

 

Zdravotní rizika způsobená alkoholem, nikotinem, THC a dalšími škodlivými látkami, se 

zpravidla projevují až po určitém čase a v dané chvíli to nikdo moc neřeší. Je tu však riziko, 

které působí okamžitě, a to je úraz elektrickým proudem v bezprostředním okolí trafostanice. 

• Víte, co dělají vaše děti? 
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Je důležité, aby si rodiče uvědomovali svou zodpovědnost za osoby mladší 18 let, včetně 

popíjení alkoholu a případných souvisejících škod. 

Foto:  Dana Mejstříková 

Text:  Pavel Churáček 

 

 

 

Provozní oblast života obce 

 

V této části přinášíme různá doporučení a užitečné informace, které se mohou hodit… 
 

 

 
 

Vlastníte bezodtokovou jímku – „žumpu“? 
 

Na základě novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. došlo ke zpřísnění požadavků na 
likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek (“žump“) pro domácnosti (rodinné domy, 

chalupy) i pro objekty se službami. 
 

Nová povinnost: 
✓ Od .ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky 

(“žumpy“) za období posledních dvou kalendářních let 
Komu: 

✓ Doklady předložte na výzvu OÚ nebo, vodoprávního úřadu, České inspekce životního 
prostředí 

Kdy: 
✓ Kontroly budou prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při 

vodohospodářských haváriích apod. 
Kde: 

✓ Zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty, apod., který nevypouští 
odpadní vody do veřejné kanalizace. 

Jímka musí: 
✓ Být nepropustná! Po naplnění musí být vyvezena na ČOV! 

Jímka nesmí: 
✓ Prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory 

 

Netěsnost jímky, či nezákonné vypuštění může i z dlouhodobého hlediska ohrozit 
životní prostředí /fauna, flóra, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit 
původně zajímavé prostředí, může způsobit poškození sousedních či vlastních 
nemovitostí. 

 
Množství vyvezených odpadních vod: 

✓ Musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet 
vodoměru, průměrné spotřební kapacity, počet bydlících apod.) 

Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost): 

PROVOZNÍ OBLAST ŽIVOTA OBCE 

• Likvidace odpadních vod 
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✓ Provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou 
inspekcí životního prostředí 

Kdo zajistí vyvezení jímky: 
✓ Pouze provozovatel čistírny odpadních vod, nebo osoba oprávněná dle 

živnostenského zákona 
Doklad o odvozu odpadních vod: 

✓ NUTNO UCHOVÁVAT DOKLADY PO DOBU min. 2 LET 
Náležitosti dokladu: 

✓ Vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, 
datum, osoba, která jímku vyvezla, ČOV, na které odpadní vody budou zneškodněny. 
 

Pokuta pro občany: 
✓ Až 20 000,-Kč 

Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona:? 
✓ Primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních 

možnostech získáte na obecním úřadě)  

 

 

Jak pečovat o domácí čistírnu odpadních vod a nedostat pokutu 
 

Jste – li uživatelem DČOV, ani vy se nevyhnete kontrolám. Ať už s přečištěnou vodou 
z domovní ČOV nakládáte jakkoliv, je povinností uživatele zajistit, aby negativně 
neovlivňovala kvalitu povrchových a podzemních vod. Z tohoto důvodu se nevyhnete 
pravidelným kontrolám, které se odvíjejí od způsobu povolení domovní čističky. Způsob 
prováděných kontrol se odvíjí, jaký jste si zvolili typ povolení. Jsou dvě možnosti: klasické 
vodoprávní řízení, nebo „ohláška“. Z každého typu vyplývají jiné povinnosti, co se týká 
pravidelných kontrol a revizí domácí čistírny. 

 

Koliformní bakterie se nacházejí 
v trávicím traktu lidí a živočichů, a tím 
pádem jsou nejdůležitějším hygienickým 
indikátorem fekálního znečištění. Špatně 
těsnící odpadní jímka je prakticky 
jistou vstupenkou těchto bakterií nejen 
do podzemních zdrojů pitné vody. V 
současné době se klade velká pozornost 
na dodržování hygienických opatření. 
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JAK TAKOVÉ KONTROLY PROBÍHAJÍ: 
 

• Kontrola domácí ČOV vyplývající z vodoprávního řízení 

Na základě rozhodnutí VÚ získáte „Povolení nakládat s vodami“. Ze získaného povolení 

vyplývají povinnosti. Jednou z povinností je pravidelná kontrola DČOV, ta tkví v: 

✓ odebírání vzorků z čistírny 2x ročně a odeslání do akreditované laboratoře 

✓ výsledky rozborů předkládat v souladu s vodním zákonem VÚ do 31.1.každého 

roku 

✓ doba povoleného nakládání s vodami se stanoví obvykle na 10 let 

 

• Kontrola domácí ČOV vyplývající z „ohlášení“ 

 

✓ povinné revize prováděné technickým komisařem jednou za 2 roky 

K technické kontrole je nutno předložit dokumenty:  

1. souhlas s ohlášením 
2. projektovou dokumentaci 
3. certifikát 
4. provozní řád 
5. provozní deník 
6. doklad o zaškolení obsluhy 

 

 

 

Kanalizace 

S ohledem na to, že máme ve Svojeticích tlakovou kanalizaci, občas může nečekaně 

nastat problém, který si nechtě „vyrobíme“ sami. Abychom mu předešli, 

upozorňujeme, že do WC v žádném případě nelze házet čistící ubrousky, vlhčené 

toaletní papíry, dětské pleny, tyčinky, hadry, dámské vložky, atd. Hrozí totiž zadření 

čerpadla a jeho opravu si v takovém případě hradí každý majitel sám.  

 

V případě, pokud i přes dodržování výše uvedených pravidel dojde k poruše kanalizační 

přípojky, kontaktujte technického pracovníka OÚ p. Tichého na tel.  608 782 830. 
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Věčné téma - odpady, odpady, odpady, odpady… 

Říká se, že diamanty jsou věčné. To samé platí i o odpadech, avšak v opačném slova 

smyslu. Zatímco podmínky pro vznik nových diamantů na Zemi již dávno pominuly, 

produkci odpadů se naopak v současné době velice daří! Tomuto trendu celosvětově odpovídá 

i cenová politika obou komodit. Cena diamantů na světových burzách neustále roste, 

v případě odpadů neustále roste cena za jejich likvidaci. A tento trend velmi výrazně působí 

v celé řadě oblastí našeho života a nežádoucím způsobem se promítá do našeho hospodaření.   

Problematiku odpadového hospodářství a nakládání s odpady reguluje zákon č. 541/2020 Sb., 

schválený poslaneckou sněmovnou v prosinci loňského roku. Do systému odpadového 

hospodářství vnáší mnoho podstatných změn. Především nás orientuje na předcházení tvorby 

odpadu z hlediska možností jeho další využitelnosti, a dále nás pak vede k nutnosti 

dodržování postupně se zvyšujícího koeficientu jeho vytřídění – tzv. separačních kvót.  

Tyto kvóty jsou pro nadcházející pětiletá období stanoveny následovně:   

 
Do roku  2025 Do roku  2030 Do roku 2035 

60% 65% 70% 

 

Pro nás to tedy v nejbližších pěti letech znamená zajistit, aby z celkového množství 

komunálního odpadu, který bude v roce 2025 v obci vyprodukován, složka směsného odpadu 

nepřekročila 40%. Jedná se o odpad, který se technologicky již nedá nikterak dále zpracovat 

a jeho likvidaci nelze provést jiným způsobem než skládkováním. Zbývající poměrná část 

(min. 60%) musí být odpad vytříděný, který je vhodný pro další recyklaci nebo jiné 

zpracovatelské využití. V dalších letech se bude tento poměr dále měnit dle uvedených kvót. 

Nesplnění toho požadavku by znamenalo pro obec tvrdý finanční postih.   

Ekonomický dopad nového zákona na náš obecní rozpočet úzce souvisí s nutností dodržet již 

zmíněné předepsané kvóty třídění, a také s potřebou optimalizovat náš svozový systém. Loni 

jsme zavedli tzv. „Door-to-Door“ systém (DtD), což je svoz komunálního odpadu od 

jednotlivých domů, resp. chat. Tím jsme vytvořili podmínky ke zrušení veřejných sběrných 

„hnízd“, u nichž se nám velice často hromadil odpad, který se do popelnic, z důvodu jejich 

přeplnění, už nevešel a způsoboval nepořádek v jejich okolí. 

Pro připomenutí pár ilustračních obrázků z nedávné doby: 

• Odpadové hospodářství 
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Jsme si vědomi, že zavedení tohoto systému s sebou může přinášet i některé provozní 

problémy, zejména v chatových oblastech. Úzké uličky a nedostatek manipulačního prostoru 

pro svozový vůz budou zajisté představovat závažnou provozní komplikaci. Se svozovou 

firmou průběžně vedeme jednání o nastavení optimální obslužné trasy pro maximální využití 

technických a provozních možností vozu a jeho posádky. Některé úseky budeme schopni 

technicky či stavebně upravit tak, aby umožňovaly svoz z míst, která jsou dosud těžko 

dostupná. Nevyhneme se však určitým problémům v některých lokalitách, kde vůz neprojede 

nebo kde by mohl způsobit majetkovou újmu (stání vozidel, přerůstající zeleň ze soukromých 

zahrad do jízdního profilu vozovky, apod.). V těchto výjimečných případech bude nutné, aby 

občané, jichž se tato skutečnost bude týkat, přistavovali odpadní nádoby k výsypu na místo, 

které je pro jejich lokalitu stanoveno. 

 Od zavedení nového systému očekáváme, že se výrazně zvýší kultura nakládání s odpady, 

vytříděné segmenty budou čistší a lépe skladovatelné, a tím tak bude moci být i nastavena 

delší frekvence svozového režimu, což bude znamenat také nižší nákladovost. K výraznému 

snížení nákladů za svoz a likvidaci odpadu pomůže i součinnost ze strany občanů, když budou 

k výsypu přistavovat pouze nádoby, které budou alespoň ze ¾ naplněny příslušným druhem 

odpadu. V případě, že nádoba takto naplněna nebude, není efektivní ji vyvážet, neboť 

poplatek za výsyp, který svozová firma obci účtuje, je stejný, jako když je nádoba plná. Je 

proto efektivnější, v případě, že v daném termínu svozu nádoba naplněna není, ji k výsypu 

nepřistavovat a ponechat ji, dokud se nenaplní. Její výsyp pak může proběhnout třeba až 

v následujícím termínu. Toto pravidlo má vysokou míru opodstatnění zejména v případě 

tříděného komunálního odpadu (TKO), který se neplní tak rychle jako směsný. Papírové obaly 

nebo plastové lahve je možné, a nanejvýš žádoucí, před vyhozením slisovat (alespoň 

sešlápnutím), čímž se výrazně sníží jejich objem a do nádoby se jich tak vejde víc. To pak 

v konečném důsledku povede i k prodloužení doby, než se nádoba naplní, a umožní to tak 

efektivněji využívat svozové termíny.  

Zvláštní komoditou TKO je sklo. Jeho zvláštností, v porovnání s ostatními druhy odpadu, je 

výrazně vyšší hmotnost a současně i delší doba pro naplnění sběrné nádoby. Právě hmotnost 

tohoto druhu odpadu, s ohledem na rostoucí limity separačních kvót, podporuje náš zájem 

poskytovat domácnostem i nádoby pro vytřídění skla. Z hlediska efektivity jejich využití 

poskytujeme variantně tyto nádoby ve dvou velikostech. Buď o objemu 120 l pro jednotlivou 

domácnost anebo, pokud to jinak prostorové podmínky nedovolí, tak 240 l pro skupinu. 

Prakticky to znamená, že se může dohodnout skupina sousedů (zpravidla 2 až 4 domácnosti) 

na pořízení jedné nádoby 240 l, která bude umístěna u jednoho z nich, a všichni ji pak budou 

pro odkládání odpadního skla společně sdílet. Pozor, z důvodu hmotnostního limitu obsahu 

nádoby, na rozdíl od plastu, není žádoucí tento odpad drtit na střepy! Ve svozovém termínu 

pak tato nádoba bude vystavena k výsypu obdobným způsobem jako v případě ostatních 

druhů TKO. 

Další ekonomicky a ekologicky významnou odpadní komoditou je biologicky rozložitelný 

komunální odpad (BRKO). V souvislosti s nastavenými separačními kvótami v novém 

zákoně nakládání s ním nabývá na významu. V domácnostech se jej vyprodukuje skutečně 

značné množství. Není to jen spadané listí, posekaná tráva či štěpkované větve, slupky 

z ovoce a zeleniny, ale také papírové pokládky na vejce, kávový a čajový odpad, vč. filtrů, a 

mnoho dalších obdobných látek, které se nezužitkují jinak, např. domácím kompostováním. 
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Tento druh odpadu, díky své hmotnosti, může také významnou měrou přispět k tomu, že obec 

bez větších obtíží splní stanovené separační kvóty. K likvidaci bioodpadu máte možnost 

využívat biopopelnice do domácností, kompostárnu ve Struhařově či kontejner u čističky 

odpadních vod ve Svojeticích. Nechceme se přeci na procházce v lese koukat na „zelené 

skládky“ z některých zahrádek. 

 

Ani není potřeba vyhazovat pytle před branami areálu ČOV. 

 

Bioodpad ponechaný před ČOV (prosíme, takto ne). 

 

Sběr bioodpadu do kontejneru umístěného v prostoru ČOV je provozován celoročně v 

časovém rozmezí: 

Od 2.5.2021 do 31.8.2021 

NE -8:00 – 10:00 hod 

PO – 18:00 – 20:00 hod 

 

Od 1.9.2021 

NE – 8:00 – 10:00 hod 

PO – 17:00 – 19:00 hod

Od 1.11.2021 po telefonické domluvě (Stanislav Tichý – 608 782 830) 
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Prosíme občany, aby při likvidaci bioodpadu využívali výše zmíněné možnosti, 

nenechávali nikde pytle s bioodpadem a neházeli je do kontejnerů na sklo. 

 

Ostatní druhy odpadu, které dosud nebyly zmíněny, resp. jejich shromažďování a likvidaci, 

má obec na zřeteli také. Nakládání s nimi usnadní obecní shromaždiště komunálního odpadu 

(OSKO), které již máme ve fázi podané žádosti o sloučené stavební povolení. Do doby jeho 

zřízení bude fungovat pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a také svoz nebezpečného 

odpadu v termínech oznámených obecním úřadem. Nefunkční elektroniku, elektrické 

spotřebiče a zařízení je možno odevzdávat k ekologické likvidaci do značkových prodejen 

s obdobným sortimentem, které mají zákonnou povinnost takováto zařízení k likvidaci 

převzít. Za tím účelem je totiž stanovena recyklační přirážka, která je součástí pořizovací ceny 

tohoto zboží a kterou zákazník již při nákupu zaplatil. Obdobná situace je i u vyřazených 

pneumatik. Tyto pneumatiky je ze zákona povinen k likvidaci převzít každý 

autorizovaný pneuservis bez jakýchkoliv dodatečných podmínek, např. zakoupení 

pneumatik nových nebo jiných výhrad.  

Pneumatiky se tedy nelikvidují odložením k popelnici nebo odhozením do lesa! 

Zákon o odpadech nám rovněž ukládá povinnost určit, jakým způsobem obec stanoví poplatek 

za shromažďování a likvidaci odpadu, zda to bude za obecní systém odpadového hospodářství 

(max. 1.200,- Kč/občana) anebo za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (tedy za 

kapacitu používaných nádob, a to hmotnostně anebo objemově – min. 10 kg/měs., resp. 60 

l/měs. na občana). Zjednodušeně řečeno to tedy znamená, že obec má za povinnost, nejpozději 

od roku 2022, zavést systém, podle kterého nastaví výši poplatku, a to buď jako „paušál za 

občana“ nebo jako „paušál za popelnici“. Musíme zachovat zásadu, že obec na odpadovém 

hospodářství ze zákona nesmí profitovat. Tudíž suma inkasovaných poplatků nesmí být 

v žádném případě vyšší než celkové náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. 

Velmi často se na obecním úřadu setkáváme s dotazy nebo připomínkami, které se týkají nově 

zavedené poplatkové struktury. Mnohým občanům připadá výše poplatků daných obecně 

závaznou vyhláškou č. 5/2020, v porovnání s jinými obcemi, výrazně vyšší. Pravdou je, že 

výše poplatku za stejnou nebo obdobnou službu bývá v obcích různá. Rozhodujícím faktorem, 

podle něhož se stanoví základní poplatkové kritérium, jsou celkové náklady za svoz a 

likvidaci odpadu v předchozím účetním roce. K tomu se pak zohledňuje míra inflace a další 

skutečnosti, které mají na celkové náklady podstatný vliv. Těch podstatných vlivů, které bylo 

nutno do naší poplatkové struktury promítnout, bylo v loňském roce více. Tím 

nejpodstatnějším bylo splnění podmínek vyplývajících z přijetí nového zákona o odpadech. 

Jedná se zejména o stanovení již zmíněného obecního systému nakládání s odpady, což už 

samo o sobě zakládá první předpoklad k tomu, že se poplatky v obcích budou lišit. Dále jsou 

to taxativně dané recyklační kvóty udávající, kolik procent z celkového množství 

vyprodukovaného odpadu musí činit vytříděné komponenty (papír, plast, sklo, bioodpad, 

kovy, textil a další), no a v neposlední řadě jsou to kvóty pro uplatnění slevy na využitelný 

odpad. Pro letošní rok je to 200 kg na jednoho trvale hlášeného občana v obci na rok za 500 

Kč/t. V praxi to znamená, že na našich, cca 1.100 trvale hlášených osob, má obec nárok nechat 

zlikvidovat 220 tun odpadu v ceně 500Kč/t, tzn., že za tento objem zaplatí 110.000 Kč, a za 

další odpad, přibližně o objemu cca 150 tun, nad tuto kvótu, platí 800Kč/t, tj. dalších 120.000 
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Kč. Jelikož do slevových kvót nejsou zahrnuti sezónní návštěvníci/chataři a osoby, které ve 

Svojeticích nejsou hlášeny k trvalému pobytu, tedy dalších cca 1.800 lidí, platí obec za 

likvidaci odpadů nesrovnatelně více peněz než jinde, kde jich tolik není. Míra této slevy se 

každým rokem snižuje, a to až do roku 2029, kdy ze současných 200 kg na jednoho trvale 

hlášeného občana, bude činit pouze 120 kg. Nečinnost by se nám tudíž výrazně prodražila. 

Dalším faktorem ovlivňujícím výši poplatků, je faktor motivační. Z hlediska celkových 

nákladů chceme minimalizovat objem nádob a maximalizovat délku svozové frekvence. Proto 

poplatková struktura zvýhodňuje 14 - denní svoz oproti týdennímu. Umožňují to právě 

zvýhodněné podmínky pro třídění odpadu, kdy občanům jsou poskytovány nádoby pro třídění 

bezplatně. To umožňuje výrazně snížit objem směsného komunálního odpadu (SKO) v 

domácnostech, a tudíž zvolit menší objem popelnice a delší svozovou frekvenci. To na nás 

klade požadavek, naučit se s odpadem řádně hospodařit a přistupovat k manipulaci s ním jako 

k surovině, nikoliv jako k věci, které je potřeba se jen zbavit. Vždyť firma EKO-KOM nám 

za vytříděný odpad platí nemalé finanční prostředky. Např., za minulý rok to bylo více než 

400 tis. Kč. Čím důkladněji budeme třídit, tím vyšší slevu na využitelný odpad budeme moci 

uplatnit, tím více peněz dostaneme zpět, a o to se pak mohou snížit i vybírané poplatky.  

Záleží jen na nás!  

 

Upozorňujeme, že nově je zavedena povinnost mít nádobu na komunální odpad také pro 
nemovitosti s číslem evidenčním. 
 

Za komisi pořádkovou, životního prostředí, dopravy a odpadového hospodářství: 

Pavel Churáček 
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Kompostárna Struhařov 

Otevírací hodiny 

      

PO – PÁ  7:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 

SOBOTA    7:00 – 15:00 

 

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov  je zdarma: 
• pro občany s trvalým pobytem ve Svojeticích (je nutné se prokázat 

platným OP) 
• pro majitele nemovitostí ve Svojeticích, kteří zde nemají trvalý pobyt 

(prokáží se kartičkou, která jim bude vydána na OÚ) 
 

 

o Příjem:  

o Biologický odpad    

              listí, tráva, dřevo                590,- Kč/t 

              (chemicky neošetřené) 

              pařezy, kořeny                   1.550,- Kč/t  

o  

o Prodej: 

              Zahradnický substrát trávníkový / tříd.zemina            650,-Kč/t      

              Zahradnický substrát zeleninový                        850,- Kč/t  

              Zemina zásypová               135,- Kč/t  

 Mulčovací kůra :    smrková                         900,-Kč/m³  

                                borová                         1150,-Kč/m³ 

 Mulčovací štěpka               150,-Kč/m³ 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

www.amarinstalace.cz 

 

 

 

https://www.amarinstalace.cz/kompostarna-struharov
http://www.amarinstalace.cz/
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Jak již bylo zmíněno v předešlém článku, nyní se intenzivně řeší dostupnost většiny 

komunikací pro svozový vůz. 

Obec se snaží zajistit sjízdnost v jednotlivých komunikacích, avšak část práce na umožnění 

průjezdnosti náleží i majitelům nemovitostí, kteří mají u plotu svých nemovitostí zasazen živý 

plot či vzrostlé stromy, které se neúměrně rozrostly a nyní skrz plot zasahují do průjezdního 

úseku.

Tímto žádáme, v rámci zajištění obslužnosti ulic svozovým vozem, aby občané zajistili 

odstranění porostu (živý plot), který z jejich pozemku, zasahuje do ulic. 

Aby nedocházelo k přesahu zeleně na sousední pozemky a tím se předešlo k danému zúžení 

komunikací, ale také i např. sousedským sporům, máme pro Vás pár rad ohledně vzdálenosti, 

ve které by měla být zeleň vysazována od hranic pozemku, ať už se rozhodnete zvelebit si 

zahrádku živým plotem z estetického hlediska či z důvodu utvoření soukromí na Vašem 

pozemku. 

Obecně je možné říci, že se keře vysazují od plotu ve vzdálenosti 1,5 metru. Na rozdíl od 

stromů, u kterých je doporučená vzdálenost od plotu 3 metry. Záleží však samozřejmě na 

konkrétních dřevinách, jelikož každému druhu vyhovuje něco jiného a každý druh roste jinak 

rychle. Velmi snadno se tak může stát, že po dvou či více letech bude vzdálenost keře od 

plotu již nulová. A to může způsobit velký problém. Nejen pro samotné keře, kterým bude 

bránit v růstu pevný plot, jež takříkajíc oficiálně odděluje váš a sousední pozemek. 

Při výběru keře proto zohledněte, jak rychle keř roste a kolik bude v budoucnu 

zabírat prostoru. I tomu poté přizpůsobte vzdálenost, na kterou ho od plotu 

vysadíte. 

• Odstranění zeleně přesahující do komunikace 
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Vážení spoluobčané, 

upozorňujeme, že veřejná prostranství obce, pokud nejsou vyhrazena jako parkoviště, nejsou 

určena k parkování vozidel. Každý vlastník rodinného domu nebo rekreační nemovitosti 

má možnost a povinnost parkovat vozidlo na vlastním pozemku. Pokud mu to situační 

podmínky neumožňují, může požádat obecní úřad o přidělení placeného vyhrazeného 

parkovacího místa. Pokud tak neučiní a parkuje motorové nebo přívěsné vozidlo na pozemku, 

který je ve vlastnictví obce, dopouští se dle  §27 odst. 1, písm. s) zákona č. 361/2000 Sb. o 

silničním provozu, v platném znění a §5 odst. 1, písm. g) zákona č. 251/2016 Sb. o 

některých přestupcích, přestupku. 

Vyzýváme vás proto, abyste vozidla na veřejných prostranstvích obce neparkovali. V případě, 

že bude vaše vozidlo identifikováno jako parkující na obecním pozemku, bude s vámi 

zahájeno správní řízení a následně vám začne být účtován příslušný poplatek dle OZV č. 

1/2020, který činí 10,- Kč/m2 zabrané plochy denně. V případě běžného osobního vozidla 

může výše tohoto poplatku dosáhnout částky cca 2.400,-Kč za měsíc. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

Po skončení zimního období se již tradičně, a tedy i letos opět potýkáme 

s nevyhovujícím stavem pozemních komunikací v naší obci.  Obec se proto teď intenzivně 

zaměřila na řešení této každoroční nepříjemné záležitosti, která přichází vždy zejména 

s koncem zimy, kdy se zimní období negativně projeví na stavu komunikací.  

Plánovanými rekonstrukcemi bychom v optimálním případě chtěli dosáhnout dlouhodobější 

stability a proto obec hledá různé přijatelné alternativy, které by nezatížily nadměrně obecní 

rozpočet a přitom rekonstrukce byly efektivní. Některé opravy předpokládáme financovat 

s využitím dotací, některé z obecního rozpočtu.  Bohužel nevyhovujících komunikací, je 

mnohem více než vyhlášených dotací na rekonstrukce komunikací. Každé žádosti o dotaci 

předchází řada úkonů, které je nutno před podáním připravit. Je třeba mít např. zhotovenou 

projektovou dokumentaci a získané stavební povolení. Vyhlášené dotace mají svá kritéria a 

podmínky, které musí žadatel splnit a obvykle se nastavené dotační podmínky týkají jen jedné 

z mnoha komunikací, které je potřeba v obci opravit.  V tuto chvíli se zabýváme sestavením 

plánu k postupné rekonstrukci dotčených komunikací.  

• Upozornění na neoprávněný zábor obecního prostranství 

• Rekonstrukce komunikací v obci Svojetice 
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Přednost budou mít ty komunikace, kde jsou všichni majitelé přilehlých pozemků připojeni 

k sítím technické infrastruktury (vodovod, kanalizace) a s trvalým pobytem na území obce 

Svojetice v dané lokalitě.  Apelujeme na ty majitele, kteří stále nejsou připojení 

k veřejnému vodovodu, či kanalizaci, aby tak učinili v co nejbližší době a zajistili si 

potřebné dokumenty k vybudování přípojek. Vyhnou se tak stavební uzávěře, která omezí 

jakýkoliv zásah do nově zrekonstruované komunikace po dobu 10 – 15 let.  

V současné době máme vypracované projekty v následujících stádiích: 

Komunikace V Průhonu – Louňovická  - stavební povolení, podaná žádost o dotaci 

Komunikace U Parku - stavební povolení 

Komunikace  Podemlejnská - Srbínská – stavební povolení  

 

 

 

 

ZŠ Stříbrná Skalice - zajištění povinné školní docházky pro děti ze 

Svojetic 

Jak jsme vás již dříve informovali, přesto, že máme s obcí Mukařov podepsanou 

dohodu o vytvoření školského obvodu, obec Mukařov 30. 6. 2020 přijala Obecně závaznou 

vyhlášku č. 2/2020, ve které omezila školský obvod Základní školy Mukařov jen na území 

obce Mukařov.  

Přesto, že v té době byl zápis dětí do Základní školy Mukařov pro školní rok 2020/2021 

v plném proudu, vedení obce Mukařov na základě této vyhlášky bránilo přijetí několika dětí 

z naší i okolních obcí do Mukařovské školy. Až na základě rozhodnutí Krajského úřadu pro 

Středočeský kraj byly tyto děti do školy přijaty. Ještě 31. 8. 2020 v 18.30 hodin byli rodiče 

těchto dětí ze strany Mukařova vyzýváni, aby jejich děti do Mukařovské školy nenastupovaly! 

Jako důvod bylo uváděno, že vedení obce Mukařov podá žalobu na krajský úřad a pokud soud 

Mukařovu vyhoví, budou muset tyto děti školu v Mukařově opustit. Žaloba byla opravdu 

Mukařovem podána a obec Svojetice s dalšími obcemi svazku LOŠBATES se proto 

k soudnímu řízení přihlásila jako vedlejší účastník na straně žalovaného krajského úřadu.  

Po jednoznačném odmítnutí další spolupráce ze strany Mukařova, jsme stáli před otázkou, 

jak zajistit povinnou školní docházku pro naše děti od školního roku 2021/2022. Spolu s 

Louňovicemi, Tehovcem a Štíhlicemi jsme oslovili 40 zřizovatelů základních škol v okruhu 

cca 30 km s žádostí o pomoc. Většina odpovědí byla taková, že by nám rádi pomohli, ale sami 

mají také problémy s kapacitou své školy a mají potíže s přijímáním dětí ze svých spádových 

obcí. Prakticky jako jediné reálné řešení, a to z důvodu kapacity a dopravní obslužnosti, vyšla 

Základní škola ve Stříbrné Skalici. O této skutečnosti byli informováni rodiče budoucích 

ŠKOLSTVÍ 
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prvňáčků.  Zápis do 1. třídy ZŠ Stříbrná Skalice probíhal vzhledem k epidemiologické situaci 

bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021. Hezkou 

prezentaci ZŠ Stříbrná Skalice najdete v případě zájmu na web stránce „dod.zsskalice.cz“. 

 

A ještě jedna důležitá informace k ZŠ Stříbrná Skalice - doprava ze Svojetic bude 

zajištěna ve spolupráci s krajským úřadem školním autobusem.  

 

 

Přehled finančních příspěvků, které jsme do ZŠ Mukařov od roku 2009 uhradili 

z obecního rozpočtu 

Vzhledem k šířícím se spekulacím, že spádové obce Základní škole v Mukařově nepřispívaly 

jejímu zřizovateli (obci Mukařov) na rozšiřování kapacity základní školy, níže uvádíme 

tabulku s podrobným přehledem investic všech spádových obcí, včetně té naší. Od roku 2009 

jsme za svojetické žáky uhradili Mukařovu skoro 4.300.000,- Kč.  

 

Příspěvky jednotlivých obcí do společných investic                                                                                
na rozšiřování kapacity ZŠ Mukařov 
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Mukařov     2 395 997 Kč     1 557 002 Kč        5 622 923 Kč        9 575 922 Kč  

Babice        810 498 Kč     1 355 600 Kč        2 521 365 Kč        4 687 463 Kč  

Doubek        331 298 Kč        464 777 Kč           765 835 Kč        1 561 910 Kč  

Louňovice        958 399 Kč     1 673 197 Kč        2 721 660 Kč        5 353 256 Kč  

Svojetice        798 666 Kč     1 278 136 Kč        2 215 031 Kč        4 291 833 Kč  

Štíhlice        177 481 Kč        201 403 Kč           294 552 Kč           673 436 Kč  

Tehovec        443 703 Kč        813 359 Kč        1 237 118 Kč        2 494 180 Kč  

celkem     5 916 042 Kč     7 746 281 Kč      15 378 484 Kč      29 040 807 Kč  
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 Základní škola LOŠBATES 

 
 

Co nového v LOŠBATESu? 
 

V souvislosti s problematickou situací v umísťování našich dětí do prvních tříd 

základní školy, dostáváme stále častěji dotazy, kdy bude otevřena nová svazková základní 

škola LOŠBATES.  

Na to optimisticky odpovídáme, že 4. 9. 2023! 

Má to samozřejmě několik ale … 

Musí se splnit několik úkolů, musí se vyřešit několik problémů a musí se vyřešit v určitém 

čase, mimo jiné: 

a) Dokončit projektovou dokumentaci 

b) Úspěšně dovést do konce územní a stavební řízení 

c) Zajistit financování celé stavby 

d) Vybraný zhotovitel bude stavbu realizovat dle stanoveného harmonogramu. 

 

Projektová dokumentace pro územní řízení je hotová. Dokumentace pro stavební povolení je 

před dokončením, ještě se upřesňuje vlastní založení stavby. Proto bylo v minulých dnech na 
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místě stavby provedeno několik sond upřesňujících geologické podmínky a hladinu spodní 

vody. 

Bohužel, stále čekáme na dokončení územního rozhodnutí, ale i v tomto případě se snad 

blýská na lepší časy a rozhodnutí bude vydáno během několika málo týdnů. 

Co se týká financování stavby, tak i v tomto bodě jsme v uplynulém období nezaháleli.  

 

Získali jsme z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy potvrzení, že projektový záměr 

na výstavbu nové svazkové školy s názvem „Nová svazková základní škola LOŠBATES“, 

bude navržen k realizaci v rámci „Programu 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury 

základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, podprogramu 133D 

341 - Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání 

zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, který bude zaměřen na podporu jmenovitě 

určených projektů. 

V současné době je na MŠMT zpracovávána dokumentace programu, která bude předložena 

pro jednání Vlády České republiky v prvním čtvrtletí roku 2021. 

 

Podali jsme také žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci v rámci „Programu 

2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 

včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“ na technickou studii a projektovou dokumentaci. 

 

Dále jsme podali žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na snížení 

energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny.  

 

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace interiérů školy.  

 

Kromě toho řešíme na pravidelných kontrolních dnech mnoho dalších věcí tak, aby vytýčený 

cíl byl naplněn a aby naše děti v budoucnu již neměly problémy s nástupem do první třídy a 

chodily do moderní školy pro 21. století.  

Pevně věříme, že naše děti 4.9.2023 vkročí do nové školy, která bude vybudována 

dobrovolným svazkem obcí LOŠBATES.  

 

 

 

       
 
 

 

• V březnu byl zahájen „Projekt revitalizace zeleně v centru obce“ – Projekt řeší 

úpravu zeleně v parku, u rybníka a na návsi. Hlavním cílem projektu je vytvořit na 

návsi plně funkční plochy zeleně. Kompozice výsadeb na lokalitě již opravdu 

vyžadovala obnovu. Byly zde místy přestárlé, proschlé nebo již prostorově 

nekoncepční /nefunkční stromy a skupiny keřů.  Na základě zhodnocení zdravotního 

stavu jednotlivých dřevin byly vybrány dřeviny, jež byly na lokalitách ponechány a 

vytvoří základní kostru porostů, některé neperspektivní stromy a keře byly vykáceny. 

Jaké investiční/neinvestiční akce jsme zahájili v letošním roce 
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V některých případech byly navržené kusy arboristicky ošetřeny pro zajištění jejich 

lepší prosperity, bezpečnosti a životnosti na stanovišti. 

Celkově celá náves vyžaduje výsadbu nové generace stromů a případně zpestření a 

oživení založením záhonů kvetoucích trvalek. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby 

keřů a stromů, tak aby veřejné prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily 

plně funkční plochy.  Bude vysázeno 1329 rostlin stromového, keřového a bylinného 

patra vč. cibulovin. Výsadbou nových dřevin bude podpořena stabilita ekosystému a 

jeho schopnost odolávat vnějším negativním vlivům. Výsadbou domácích druhů 

dřevin (např. javor, jírovec maďal, hloh, jabloň, třešeň ptačí, lípa, zlatice,...) bude 

zachován přirozený charakter výsadby. Realizací navrhovaných opatření bude 

podpořeno zadržování a vsakování srážkové vody do půdy a výsadbou nových ploch 

zeleně se vytvoří podmínky pro volně žijící druhy živočichů.  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro 

regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příspěvek na 

vybranou akci je 60% z celkových uznatelných nákladů akce. 

 

• Dne 29.1.2021 byla podána žádost o dotaci na projekt „Výstavba chodníku v obci 

podél komunikace Choceradská“. Záměrem obce je zajistit bezpečný pohyb občanů 

na trase páteřní komunikace Choceradská, která prochází obcí. Tato komunikace nemá 

- až na několik krátkých úseků - žádnou bezpečnou zpevněnou plochu s parametry 

chodníku. Linie navržených chodníků kopíruje levou krajnici komunikace č. II/113 z 

pohledu proti kopci. Chodník je umístěn převážně do ploch v majetku Středočeského 

kraje pod správou KSUS Středočeského kraje a obce Svojetice. Koncepce řešeni 

spočívá v umístěni chodníku s konstantní šíři pasu 1,5 m ze zámkové dlažby. Součástí 

stavby jsou nové přechody pro chodce v komunikaci Choceradská a nové BUS 

zastávky včetně odpovídajícího technického zařízení. V současné době čekáme na 

vyhodnocení poskytovatele dotace SFDI. Příspěvek na vybranou akci v případě 

získání dotace je 85% z celkových uznatelných nákladů akce. 

Součástí stavby je také řešení odvodnění zpevněných ploch nového chodníku a 

přilehlého jízdního pruhu Choceradské formou svedení do nové dešťové kanalizace. 

Zachycená voda bude primárně zasakována do podloží. Voda, která nebude zasáknuta 

je následně odváděna kanalizací do retenční nádrže, kde dojde k jejímu zdržení. Z 

retence je voda trvale vypouštěna do kanalizace se zaústěním do zatrubněné části 

Jevanského potoka. Na vybudování dešťové kanalizace byla rovněž podána žádost o 

dotaci.  

 

• Dne 13. 4. 2021 byla podána žádost o dotaci na projekt „Výměna střešního pláště 

MŠ Svojetice“. Střešní plášť již není v záruční době, místy je poškozen povětrnostními 

vlivy, protisněhová opatření jsou zcela nefunkční a z důvodu bezpečnosti osob je nutné 

protisněhový systém přepracovat, což představuje demontáž střechy. Dále obec 

Svojetice plánuje budoucí využití ploch střechy mateřské školy pro osazení 

fotovoltaických panelů ke krytí vlastní spotřeby MŠ (snížení provozních nákladů MŠ).  
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Původní střešní krytina není vhodná pro osazení fotovoltaických panelů. Nový střešní 

plášť bude tvořen hliníkovým plechem. Nová hliníková střešní krytina má delší 

životnost (až 90 let), má nízkou hmotnost a umožňuje osazení fotovoltaických panelů. 

Příspěvek na vybranou akci je v případě získání dotace 90% z celkových uznatelných 

nákladů akce.  Pokud se dotaci získat nepodaří, bude muset být řešena pouze oprava 

střechy v tom nejnutnějším rozsahu. 

 

• Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická“ – žádost o dotaci na 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byla podána již 18.12.2020. Čekáme na 

vyhodnocení žádosti.  Příspěvek na vybranou akci je 80% z celkových uznatelných 

nákladů akce. 

 

• Bude podána žádost o dotaci na akci „Dopravní řešení návsi u obecního rybníku“ 

do Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze 

Středočeského Fondu obnovy venkova. Projekt řeší obnovu prostoru podél 

komunikace Choceradská před rybníkem na návsi. Vybudování parkovacích míst, 

chodníku a rekonstrukci komunikace mezi rybníkem a parkem. 

Minimální spoluúčast obce je stanovena na 15% z celkových uznatelných nákladů 

projektu. Maximální výše poskytnuté dotace je 1000,- Kč na trvale hlášeného 

obyvatele obce. 

• Revitalizace hřbitova Svojetice – vypracovaná projektová dokumentace, akce se týká 

revitalizace vnitřních ploch hřbitova, zeleně a přístupových cest, vybudování 

kolumbária, rozptylové loučky a márnice. Na projekt chceme získat dotaci. 

• Vybudování centrálního shromaždiště odpadu („sběrný dvůr“) – vypracovaná 

projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Projekt bude realizován pouze v 

případě získání dotace. 

• Novostavba sportovního zařízení v obci (sportovní hala) - probíhá vypracování 

projektové dokumentace tzv. multifunkčního objektu, který bude spojovat možnost 

sportovního vyžití občanů (hala a podkrovní cvičební sportovní sál) s možností 

pořádání příležitostných kulturních akcí. Projekt bude realizován pouze v případě 

získání dotace. 

 

 

Hlášení k trvalému pobytu 

Stále se potýkáme s problematikou nepřihlášených trvale žijících obyvatel.  Nemusíme 

asi vysvětlovat, že kromě státních příspěvků na obyvatele přichází obec v případě podnikatelů 

navíc i o příjmy do obecních rozpočtů z jejich daní, kdy následně tyto částky tečou do 

rozpočtu velkých měst, které pak mohou dotovat ze svých rozpočtů např. odpadové 

hospodářství. Dále si tito občané neuvědomují, že výše dotací na naše projekty je určována 
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dle počtu trvale hlášených obyvatel, a tudíž obec musí dofinancovávat vyšší částky na tyto 

akce ze svého rozpočtu. 

V našem případě se jedná o cca 100 - 200 obyvatel, kteří využívají veškeré obecní 

vybavenosti, produkují odpad, ale obec z nich nemá od státu ani jednu korunu… Obec na 

těchto nepřihlášených obyvatelích přichází ročně o několik miliónů korun jen v rámci 

rozpočtového určení daní. O ztrátách z jejich podnikatelské činnosti nemluvě. 

  

 Co je potřeba k přihlášení k trvalému pobytu? 

K trvalému pobytu je potřeba se přihlásit osobně na Obecním úřadě. S Sebou si připravit: 

• platný občanský průkaz 

• rodný list dítěte + občanský průkaz dítěte, pokud ho vlastní. Pokud dítě nemá OP, je potřeba přinést 

jeho rodný list 

• úřad si vyhrazuje právo ověřit vlastnictví v online aplikacích Czechpointu, či Katastru nemovitostí 

• pokud je vlastník nemovitosti rozdílný od žadatele o přihlášení k TP, potřebujete souhlas vlastníka 

nemovitosti - formou: 

• osobní účastí vlastníka nemovitosti a podpis na přihlašovací kartě (nutný platný OP vlastníka 

nemovitosti) nebo nájemní smlouvou 

• 50,- Kč na uhrazení správního poplatku 

Žadatel na místě vyplní a podpisem potvrdí přihlášku k trvalému pobytu.  

Po vyplnění přihlášky bude znehodnocen stávající občanský průkaz žadatele a vystaven náhradní doklad 

potvrzující nové místo trvalého pobytu. Náhradní doklad platí pouze v kombinaci se znehodnoceným 

občanským průkazem do doby vyřízení nového občanského průkazu. Jeho vydání zajišťuje Městský úřad 

Říčany a je povinností žadatele o něj zažádat do 15 dnů ode dne změny místa trvalého pobytu. 

Ke zrušení údaje o předchozím trvalém pobytu dochází v evidenci automaticky po přihlášení do nového 

místa trvalého pobytu. 

 

 

 
 
 
 
 

Obec Svojetice je součástí mikroregionu Ladův kraj. Tento svazek 

obcí vznikl s cílem o společný rozvoj cestovního ruchu, kultury a 

propagace. Za dvacet let této meziobecní spolupráce vzniklo mnoho nově 

vyznačených turistických stezek pro pěší a také cyklostezek, které dnes 

bereme jako samozřejmou součást našich životů.  

Závěrem přinášíme s blížícím se létem několik typů na výlety 

v rámci Ladova Kraje 

http://info.ricany.cz/mesto/-oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu
http://info.ricany.cz/mesto/-oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu
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Na konci února proběhla schůzka zástupců jednotlivých obcí za účelem ještě lepší 

propojenosti pro cyklisty. Budou doznačeny chybějící úseky, přeznačena nesrozumitelná 

místa apod.  

 

Nesmíme opomenout zbrusu novou, čerstvě dobudovanou cyklostezku DO PRAHY NA 

KOLE, jejíž výstavba byla dokončena v roce 2020. Zřizovatelem stezky jsou jednotlivé obce 

na trase, která je 14,3 kilometrů dlouhá a většinou vedená jako stezka pro cyklisty. Vede z 

Mnichovic přes Všestary, Světice, Říčany až do pražských Kolovrat. Cyklostezka má sloužit 

jak pro dopravní cyklistiku, tak k rekreaci – po její cestě se nachází odpočívadla a různé 

výletní cíle. Součástí je 22 přístřešků, 20 informačních tabulí či 30 „ladovských“ rozcestníků.  

Pojďme se společně podívat, jaké možnosti cyklistického vyžití nám Ladův kraj nabízí. 

Celkem se v našem okolí nachází pět doporučených okruhů. 

 

1. Hrusický okruh - Josef Lada a hvězdná obloha 

Délka: 24,5 km 

Mnichovice - 0020 - Mirošovice - 0025 - Hrusice - 0025 - 0023 (vlevo) - Ondřejov - Zvánovice 

- 0023 - 0024 (vlevo) - Struhařov - 0024 - 0022 (vlevo) - Klokočná - Mnichovice 

Tento okruh se jistě zalíbí dětem i dospělým, kteří se rádi vrací do časů pohádek svého dětství. 

Uvidíte totiž rodnou obec Josefa Lady, který právě do tohoto kraje umístil své pohádkové 

hrdiny. Větší kopce si budete muset vyšlápnout na cestě mezi Hrusicemi a Ondřejovem. Jistě 

to ale bude stát za to, nachází se zde hvězdárna, kde se v sezóně můžete zúčastnit prohlídky 

a obohatit své znalosti. Trasa vede většinou po zpevněných cestách, místy po silnicích a 

místních komunikacích. 

 

2. Říčanský okruh - lesy, rybníky, historie  

Délka: 11 km 

Říčany, žel. st. - 0020 - Masarykovo nám. - 0021 - koupaliště Jureček - 0020 - Říčany, žel. st. 

Tato trasa, vedoucí zčásti lesem a zčásti městem, vás provede kolem říčanských rybníků a 

díky kulturním a historickým památkám, které po cestě uvidíte, se seznámíte s dějinami města 

Říčany. Většinou pojedete po zpevněných cestách nebo po místních komunikacích. Terén 

cyklotrasy je mírně kopcovitý, ale vzhledem k její délce je vhodná i pro rodiny s menšími 

dětmi. 

 

3. Okruh Voděradskými bučinami - harmonie v každé roční době 

Délka trasy: 16 km (kratší varianta) 18,5 km (delší varianta) 

Kratší varianta: Svojetice - 0031 - 0024 (vlevo) - 0023 (vlevo) - Louňovice - 0022 - Svojetice 

Delší varianta: Svojetice - 0031 - zelená turistická značka (je pokračováním 0031, není však 

vyznačena, na mapě tečkovaná) - Legner Hotel Zvánovice – 0023 (vlevo) - Louňovice - 0022 

- Svojetice 

Cyklotrasa vede téměř celou cestu krásným a klidným prostředím Voděradských bučin 

většinou po zpevněných cestách. Terén je jen velmi mírně zvlněný, takže je vhodný i pro 

rodiny s dětmi. 

 

4. Okruh Velkopopovicko a Kamenicko - krásnou přírodou za významnými kulturními 

památkami 
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Délka: 37 km 

Mirošovice - 0020 - Senohraby - Hláska - (zpět) Senohraby - 0030 - Pyšely - 0028 - 0029 

(vlevo) - Kamenice - Kostelec u Křížků - Ringhofferova hrobka - 11 - Kamenice - Štiřín - 11 

- 0028 (vpravo) - 0029 (vlevo) - Velké Popovice - Kunice - Stránčice 

Na této trase je mnoho turistických zajímavostí, mezi které patří zřícenina hradu Zlenice, 

zámky Kamenice a Štiřín nebo Velkopopovický pivovar. Dosyta se však nabažíte i přírody, 

protože úsek cyklotrasy vede Přírodním parkem Velkopopovicko. Trasa vede nejvíce po 

silnicích III. třídy a zpevněných cestách. 
 

5. Okružní krajem Josefa Lady 

Okružní stezka krajem Josefa Lady spojuje svazkové obce a zajímavá místa v regionu. Stezka 

je značena červeným květem. 

Cyklistický okruh krajem Josefa Lady je dlouhý 76,3 kilometrů a výškový rozdíl na trase činí 

222 metrů. Stezka je součástí páteřní trasy Greenway z Prahy do Vídně. I když ji 

neabsolvujete celou, nevadí, nabízí spoustu menších rozmanitých okruhů. Vede zvlněnou 

krajinou Pražské pahorkatiny v místech mezi severně položenými Říčany, Černými Voděrady 

na východě, Pyšely na jihu a Kostelcem u Křížků na západě. Stezka uspokojí spíše zdatnější 

cyklisty, ale například jízdu po vrstevnicové silnici Voděradskými bučinami zvládne i rodina 

s malými dětmi.  
 

6. Naučná stezka Po stopách kameníků  

Naučná stezka byla vybudována v roce 2011 spojeným úsilím několika obcí a neziskových 

organizací. Naučná stezka vzdává hold zdejšímu specifickému kraji, kde kámen roste ze země 

takřka na každém kroku. Stezka je přístupná pěším i cyklistům celoročně, ve své celé délce 

čítá cca 25 km a prochází šesti vesnicemi a má 13 zastavení. 

Na trasu můžete vyrazit ve třech variantách: 

Celý okruh: zastavení 1 -13 ( 25 km) 

Větší okruh: zastavení 1 – 6 ( 18 km) 

Menší okruh: zastavení 1,6 -13 ( 7 km) 

Zastavení: 1-Louňovický skanzen (lámání a opracování kamene), 2-Kaménka (zvětrávací 

procesy), 3-U Svatého Jana ( sv. Jan Nepomucký), 4-K Zaječí (historie řemesel), 5-U Ranche 

(tažní koně), 6-Na Viničkách (geologie), 7-Na Skalce )složení žuly), 8-Náves Srbín ( srbínské 

kamenolomy), 9-Dubina (historie Mukařova a okolí), 10-Zelená cesta (místní legendy a 

pověsti), 11-Pod kamenickou hospodou )život a práce kameníků), 12-Jezírko (lužní les a 

místní vodí toky), 13-pamětní kámen (pamětní kameny Liechtensteinů). 

 

Na webových stránkách obce: https://svojetice.cz/ získáte veškeré potřebné informace o obci. Na těchto 

stránkách se také můžete přihlásit k odběru novinek, abyste byli aktuálně informováni o dění v obci. 

https://svojetice.cz/

