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2022 

Svojetické fórum 

zpravodaj obce Svojetice - vydává Obecní úřad Svojetice  - vychází nepravidelně -  duben 2022 

 

Úvodní slovo starostky… 

Vážení a milí spoluobčané, Svojetičáci, 

v přírodě se vlády postupně ujímá jaro, opatrně se začíná zelenat tráva, v parku na návsi 

rozkvetly narcisy a krokusy, vykukují tulipány a já spolu s kolegy zastupiteli se k jaru přidávám 

tímto jarním vydáním našeho Svojetického Fóra. My všichni, a nejen ve Svojeticích, jsme 

prožívali a prožíváme nelehkou dobu, kterou ještě nedávno výrazně ovlivňoval covid a 

opatření proti šíření nemoci. A počínaje 24. únorem se k tomu přidala další, pro mě dříve 

téměř nepředstavitelná věc. Válka téměř za humny! Celkově se k ruské agresi proti Ukrajině 

uvedlo již hodně informací a vyjádření, denně nás s děním seznamují média. I přesto dovolte, 

abych vyjádřila úctu a obdiv k hrdinnému boji ukrajinského lidu. Současně bych chtěla moc 

poděkovat a vyjádřit úctu také všem z vás, kdo jste pomáhali a pomáháte lidem z Ukrajiny v 

jejich těžkém údělu. Chci ale být také optimista a věřím, že i tato temná záležitost bude mít 

svůj (šťastný) konec... 

A teď již k obsahu tohoto jarního vydání. 

Úvodní část je věnována oblasti kultury a také již tradiční jarní úklidové akci. Dále vás milí 

čtenáři seznámíme v části věnované "provozní" oblasti života obce poměrně obsáhle se vším 

kolem odpadového hospodářství, kde věřím, že přinášíme opět zajímavé a užitečné informace, 

které vám napomohou rozumět záměrům obce a orientovat se v této oblasti. S hrdostí mohu 

právě k oblasti odpadového hospodářství říct, že Svojetice v tomto ohledu tím, jak řeší tuto 

problematiku, patří ke špičce v rámci celého Středočeského kraje. V části věnované rozvoji 

obce a projektům vás provedeme připravovanými projekty, abyste měli představu, o které 

projekty se teď aktuálně jedná a v jaké fázi se nacházejí. V části zaměřené na školství vás 

informujeme o aktuálním stavu projektu výstavby svazkové školy LOŠBATES a také docházce 
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dětí do ZŠ Stříbrná Skalice, kde se nám podařilo ve spolupráci a s podporou rodičů prvňáčků, 

kteří tam dojíždějí, vybojovat zřízení dočasné autobusové linky X557, která je a bude 

provozována po celou dobu výluky ve Stříbrné Skalici až do ukončení školního roku. Tím bude 

uspokojivě zajištěna bezpečná doprava našich dětí do a ze školy.  Dále v tomto jarním vydání 

najdete také informace o schváleném pořízení změny č.3 územního plánu, abyste porozuměli, 

proč tato změna a co řeší pro občany Svojetic. Naleznete dále také informace o opravách 

komunikací v intravilánu Svojetic.  

A v samotném závěru tohoto vydání v části nazvané "Otázky a odpovědi" se budu věnovat 

(neplánovaně) záležitosti, která mě dost zamrzela, a sice polopravdám, pomluvám, účelovým 

tvrzením i dezinformacím, uvedeným v anonymním letáku, který byl některým občanům 

doručen do schránek. Řeknu zde otevřeně, že nemám ráda, když se někdo zbaběle schovává 

do anonymity jako autor či autoři v případě zmíněného letáku. Já osobně jsem vždy 

upřednostňovala a budu i nadále upřednostňovat rovné, otevřené jednání, nebát se vyříkat si 

věci "z očí do očí".  

A teď již všem přeji dobré počtení a samozřejmě krásné jarní dny. 

                                                                                           S úctou vaše starostka Martina Vedralová 

 

 

 

Pro období jara a léta jsme připravili několik akcí, z 

nichž ta první - tradiční společný jarní úklid obce již 

proběhla a to v sobotu 2.4.2022. 

Ačkoli moc nepřálo počasí, a po krásných jarních dnech nás 
na tento úklidový víkend zaskočily nižší teploty, tak nás to 
neodradilo a účastníky zahřál dobrý pocit z hezčí uklizené 
obce. 
Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se této 
akce zúčastnili. Na úklidu se podílelo nejen 16 dospělých, ale 
i 6 dětí, a podařilo se nasbírat 14 pytlů odpadu! 

Těšíme se na další společnou akci.  

Kulturní akce 2022 
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➢ Čarodějnice 
Jsme moc rádi, že se po delší pauze opět můžeme sejít u tradičního pálení 
čarodějnic. Tento rok se bude konat v sobotu 30.4.2022 na fotbalovém 
hřišti Sokol Svojetice. Děti, ale samozřejmě i dospělí, se můžou těšit na 
opékání špekáčků a přátelské popovídání se sousedy. 

Přijďte, vezměte děti a společně si to užijeme😊  

➢ Dětský den 

Další společnou akcí bude dětský den, který se bude konat v sobotu 28.5.2022 na 

fotbalovém hřišti Sokol Svojetice. 

➢ Letní kino 

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos bychom Vás rádi pozvali na promítání letního kina. 
V pátek 19.srpna a v sobotu 20. srpna večer zastaví na fotbalovém hřišti TJ Sokol Svojetice 
mobilní letní kino – oblíbený KINOBUS… 

O podrobnostech pořádaných akcí se vždy včas dozvíte na webových stránkách obce. 

 

 

 

 

V posledních dvou letech se v oblasti odpadového hospodářství událo poměrně mnoho změn 

a nyní je čas vyhodnotit, jak tyto změny zafungovaly. Pro rekapitulaci je dobré uvést pár 

faktů o výchozí situaci: 

• V roce 2020 vypadala situace kolem kontejnerů takto:  
          

 

 

 

 

• Odpadové hospodářství 2020/2021 

PROVOZNÍ OBLAST ŽIVOTA OBCE 
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•  V roce 2021 to již bylo takto:  

        

• Poměr příjmů (P) a výdajů (V) v roce 2020 byl    

 P: 1,400.822 Kč     V: 2,154.412 Kč,  tedy deficit ve výši 753.590 Kč.  

V roce 2021 byl, již díky změnám, tento poměr následující                                            

P: 2,270.382 Kč     V: 2,403.556 Kč,  tedy deficit ve výši 133.174 Kč.  

Pro rok 2022 vstoupily v platnost další změny, které vyplývají z realizace požadavků daných 
novým zákonem o odpadech (č.541/2020 Sb.). Jejich účinnost budeme vyhodnocovat opět po 
uplynutí zúčtovacího období. 

Jak nás ovlivní změny v odpadovém hospodářství? Rok 2022 

Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Jeho hlavním cílem je 
předcházet vzniku odpadů a omezit množství ukládaného odpadu na skládky. 

Důležitým faktorem, který zásadním způsobem ovlivňuje naše vynaložené finanční prostředky, 
je čerpání slevy na skládkování komunálního odpadu.  

Třídící sleva 

Obec může uplatnit slevu na odpady, jejichž množství nepřesáhne 200 kg na jednoho 
obyvatele (trvale přihlášeného k pobytu v obci). Množství odpadu se dále každý rok bude vždy 
snižovat o 10 kg na obyv. a rok. 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kvóta na 
slevu mn. 
v kg/ obyv. 

200 190 180 170 160 150 140 130 120 

 

K 1.1.2021 bylo v obci hlášeno 1 160 obyvatel. Obec má nárok uplatnit slevu 500 Kč/t na 
množství odpadu ve výši 232 t (1160 obyv. x 200 kg= 232 000 kg =232t).  Odpad, který občané 
vyprodukují navíc, bude obci účtován za 800 Kč/t.  

Zákon počítá s postupným zvyšováním ceny skládkovného za 1 tunu ze současných 500 Kč až 
na 1850 Kč za tunu v roce 2030. 

Hlavním cílem tohoto zákona je tedy celkové snižování produkce odpadů a omezení množství 
ukládaného odpadu na skládky. Velmi zjednodušeně řečeno bude stát obce nutit daleko 
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důsledněji třídit. Jak to chce udělat? Obce, které nesplní požadovanou míru separace 
(třídění) odpadů, budou na poplatcích za ukládání odpadu na skládky platit více. V případě 
neplnění separačních cílů, jejichž milníky jsou definovány pro roky 2025, 2030 a 2035 (viz níže), 
se obec dle § 112 zákona o odpadech vystavuje riziku sankcí až do výše 200 tis Kč za každý rok 
neplnění. 

Povinné cíle pro obce  

Oddělené složky recyklovatelného odpadu 

Rok 2025 2030 2035 

Hodnota separačního cíle 60% 65% 70% 

 
Tento výhled nás nutí k opatřením pro další průběžné snižování produkce směsného odpadu, 
neboť jeho nadlimitní množství bude rok od roku znamenat vyšší náklady na jeho likvidaci.  
 
Opatření ke snižování produkce směsného odpadu: 
 

• optimalizace četnosti svozu směsného komunálního odpadu – 14 denní svoz, 
možnost měsíčního svozu (resp. 28-denní svoz) 

•  svoz bioodpadů od každé nemovitosti (prodej nádoby za zvýhodněnou cenu 500,- 
Kč).  Pozor – k dispozici je omezené množství nádob, nezvýhodněná cena je 1325,- 
Kč) 

• bezplatné vybavení nemovitostí samostatnými nádobami na tříděný odpad (plast, 
papír, sklo) 

Těmito opatřeními se obec snaží snížit výdaje na svoz odpadů a zároveň motivovat občany, 
aby důsledněji třídili odpad. Tímto můžou občané napomoci plnit stanovené cíle v třídění 
odpadu a také šetřit své peněženky: více třídím = méně směsného odpadu = menší popelnice 
= menší poplatek za svoz komunálního odpadu. 

Pokud budou občané důsledně třídit a bude pro ně stávající popelnice zbytečně veliká, je 
možné si na OÚ zakoupit popelnici menší, čímž se jim zároveň sníží poplatek za odvoz 
komunálního odpadu. 

Ceny nádob na směsný komunální odpad: 80l – 600,- Kč; 120l – 600,- Kč; 240l – 900,- Kč. 

Poplatky za svoz odpadu v roce 2022: Změny ve výpočtu 

Na základě nové legislativy se mění výše poplatků, které budou občané za svoz odpadu od tohoto 
roku platit. Systém výběru poplatků na základě objemu popelnice sice zůstává stejný, ale sazba za 
jeden litr odpadu musí být nyní jednotná. Obec Svojetice se rozhodla tuto sazbu stanovit na 1 Kč/l.  

Sazba poplatku je dána obecně závaznou vyhláškou obce Svojetice č.5/2021, která byla 
zastupitelstvem obce schválena na veřejném zasedání dne 24.11.2021. Na veřejném zasedání 
mohou občané vyjádřit své názory a vše konzultovat společně se zastupitelstvem. Výše zmíněného 
zasedání se účastnilo bohužel pouhých 8 občanů. 

Přehled cen za jednotlivé nádoby je uveden níže: (splatnost poplatku byla 31.3.2022) 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2021/11/ozv_c.5_2021_poplatky-svojetice-final-1.pdf
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To, že obec zvolila sazbu poplatku 1 Kč/l, což je nejvyšší možná hranice, je z důvodu, že jsou 
v daném poplatku pro občany zahrnuty všechny možnosti svozu ostatních odpadů: nádoby na 
tříděný odpad u jednotlivých domácností, využívání kontejneru na bioodpad v prostorách ČOV, 
využívání kompostárny ve Struhařově, odkládání odpadu do velkoobjemových kontejnerů a svoz 
nebezpečného odpadu. A to vše již bezplatně. 

Ano, je možné si všimnout a upozornit na to, že některé z okolních obcí mají poplatek nižší, ale 
poskytují tyto obce také zmíněné možnosti občanům bezplatně? 

Například obec Světice si zvolila sazbu 0,75 Kč/l. Jak je možné, že obec Světice může mít nižší 
poplatek a Svojetice mají vyšší sazbu? Obec Světice má například zpoplatněn svoz bioodpadu 
částkou 600,-Kč/rok. Roční poplatek tak u 80l nádoby s vývozem 1x 14 dní + vývoz bioodpadu 
vyjde občana Světic na 2.160,- Kč. Ve Svojeticích je to 2.080,-Kč.  

Proto nejde jednoznačně srovnávat ceny u jednotlivých obcí, tak jak to často slýcháme, jelikož 
se zpoplatnění a možnosti likvidace jednotlivých druhů odpadů v každé obci liší. Někde je do 
ceny svozu odpadu započítáván svoz bioodpadu, někde není, ve většině obcí nemají nádoby na 
separovaný odpad u domácností, v Jevanech mají například svoz velkoobjemového kontejneru 
pouze 2 x ročně (Svojetice 20 x rok), ve Všestarech musí občané platit za ukládku bioodpadu 
v kompostárně Struhařov atd….. 

To, že je ve Svojeticích v ceně svozu odpadu zahrnuta i cena za svoz bioodpadu, vedlo ke zvýšení 

využívání biopopelnic a tím i třídění, což je náš cíl       

 

Velikost nádoby a četnost svozu cena v Kč/ks vč.DPH

80 l (1x za 2 týdny) 2 080,00

120 l (1x za 2 týdny) 3 120,00

240 l (1x za 2 týdny) 6 240,00

1100 l (1x za 2 týdny) 28 600,00

80 l (1x za 28 dní) 1 040,00

120 l (1x za 28 dní) 1 560 ,00

240 l (1x za 28 dní) 3 120 ,00

Poplatky [Kč/rok] dle druhu/objemu popelnice

Směsný komunální odpad       

(vč. 240 l nádob na bioodpad – 1x 

za 2 týdny,  a tříděný komunální 

odpad – 1x za měsíc)                       
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Aby se nezvyšovaly náklady obce (tím i poplatky) za odpady, je potřeba, aby se občané chovali 
k likvidaci odpadů zodpovědně a pečlivě třídili všechny odpadové komodity. 
Obec Svojetice se snaží všem občanům co nejvíce ulehčit třídění odpadů tím, že bezplatně 
poskytuje do domácností nádoby na tříděný odpad. Jsme si vědomi, že každý nemá dostatek 
prostoru na všechny nádoby, a tak byly na počátku tohoto roku v ulici Na Obci ještě ponechány 
kontejnery na sklo. Avšak stále se mezi námi nachází občané, kteří toho zneužívali a do 
kontejnerů odkládali odpad, který tam nepatří. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni i tyto 
zbývající kontejnery odstranit. Nádoby na sklo si mohou občané pořídit na OU. 

Aktuální foto: kontejnery na sklo  

 

O všech budoucích změnách v 
systému sběru a nakládání s odpady 
ve Svojeticích budou občané včas 
informováni. Rádi bychom požádali 
o spolupráci v důkladném třídění 
odpadů, protože jedině tak může 
obec splnit požadavky, které na nás 
nová odpadová legislativa klade. 

 

Níže Vám přinášíme přehled o skladbě odpadu, který byl občany Svojetic vyprodukován v roce 
2021: 

Druh odpadu FCC váha t % 
Pneumatiky 0,68 0,16% 

Objemný odpad 1,2 0,28% 

Olej a tuk 0,185 0,04% 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 0,62 0,14% 

Jiná nepoužitelná léčiva 0,01 0,00% 

Kovové obaly 0,6718 0,15% 

Papír a lepenka 28,2061 6,47% 

Sklo 42,496 9,74% 

Plasty 26,9486 6,18% 

Biologicky rozložitelný odpad 41,0225 13,94% 

Směsný komunální odpad 294,2046 67,44% 

Celkem svezený odpad 436,2446 100% 
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Celkové odpady Svojetice (t) 

FCC tříděný (plast, papír, sklo) 101,0175 

FCC směsný 294,2046 

FCC bio odpad 41,0225 

Bio dovezen občany kompostárna 140,8425 

Objemný Radim (velkoobjemový kontejner) 36,48 

Oděvy 0,912 

Celkem 573,4566 

 

 

Pneumatiky
0%

Objemný odpad
0%

Olej a tuk
0%

Barvy, tiskařské 
barvy, lepidla a …

Jiná nepoužitelná 
léčiva

0%Kovové obaly
0%

Papír a lepenka
7%

Sklo
10%

Plasty
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Biologicky 
rozložitelný odpad

9%

Směsný komunální 
odpad
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Složení svezeného odpadu firmou FCC

FCC tříděný 
(plast, papír, sklo)
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FCC směsný
48%

FCC bio odpad
7%
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23%
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(velkoobjemový 

kontejner)
6%

Oděvy
0%

CELKOVÉ ODPADY SVOJETICE
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Systém „door to door“ 

Separovaný odpad je v obci vyvážen systémem door to door (D2D, tj. od domu k domu). 

Aby bylo třídění odpadu co nejpohodlnější a aby byl zároveň svoz efektivní, dostala/dostane 

každá domácnost, která projevila/projeví zájem, zdarma popelnici na plast, papír a sklo. 

Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Toto opatření má až neuvěřitelné výsledky, 

o desítky procent klesá množství směsného odpadu v černých popelnicích. Zároveň se 

navyšuje množství vytříděných surovin. 

Chtěli bychom velmi poděkovat všem 
občanům, kteří daný systém využívají a 

poctivě třídí       

Systém door to door byl ve Svojeticích 
zaveden v posledním čtvrtletí roku 2019. 
Na konci daného roku mělo nádoby na 
separovaný odpad již 150 domácností. 
V tabulce uvádíme každoroční nárůst 
počtu popelnic na tříděný odpad 
v domácnostech ve Svojeticích. 

 

Přehled za uplynulé roky…. 

V následujícím přehledu jsou krásně vidět výsledky za nás všechny, kteří se snažíme poctivě 
třídit - za posledních deset let stoupá hmotnost vytříděného separovaného odpadu, zatímco 

hmotnost směsného komunálního odpadu klesá       A o to nám jde. 

Množství jednotlivých komodit v daném území v daném čase (tuny 
na období) za posledních ukončených 10 let  

rok  papír plast sklo celkem SKO 

2012 9,46 15,96 2,48 316,86 

2013 9,26 15,77 1,86 317,51 

2014 11,43 17,81 5,42 353,45 

2015 12,29 17,50 5,51 354,77 

2016 11,18 17,39 4,96 406,12 

2017 12,48 17,83 9,83 408,56 

2018 18,31 20,32 13,70 395,83 

2019 17,09 22,94 15,59 335,01 

2020 25,05 29,11 17,67 368,22 

2021 28,21 26,95 42,50 294,21 
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Argumentem pro ty, kterým se do třídění stále nechce, by mohlo být i to, že ve Svojeticích 

vzrostl za posledních deset let výrazně počet obyvatel, a proto nám stoupá adekvátně i 

množství vytříděného odpadu, ale níže uvedená tabulka jasně udává, že stoupá vytříděnost i 

na obyvatele       

Výtěžnost jednotlivých komodit v daném území v daném čase 
(kg/obyv/rok) za posledních ukončených 10 let  

rok  papír plast sklo celkem SKO 

2012 13,4 22,5 3,5 447,5 

2013 12,1 20,7 2,4 416,7 

2014 14,4 22,5 6,8 446,3 

2015 14,3 20,3 6,4 412,0 

2016 12,3 19,1 5,5 447,3 

2017 12,6 18,0 9,9 411,9 

2018 17,6 19,5 13,2 380,6 

2019 15,9 21,3 14,5 311,1 

2020 22,4 26,0 15,8 328,8 

2021 24,3 23,2 36,6 253,6 

 

Snad uvedené přehledy potěší ty, kteří pečlivě třídí, a možná přesvědčí ostatní, kteří stále 

váhají pořídit si nádoby na separovaný odpad. 

Při nabízení nádob na separovaný odpad se stále setkáváme s názory odpůrců třídění, že se 

všechny odpady stejně sesypou do jednoho svozového vozu a mnoho dalších mýtů, které 

občany utvrzují v tom, proč netřídit. Pojďme se na některé z nich podívat. 

Mýty o třídění 

 Stejně se to sype na jednu hromadu 

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy 

se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady 

dohromady. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále 

zpracovávají ať na druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, 

se kterými se v běžném životě setkáváme. 

Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími 

příměsemi, jako je například směsný komunální odpad. Pokud se něco takového stane a obsah 

kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s 
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odpadem tříděným, není možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným 

odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným 

tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo 

do spalovny. 

Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady třídit 

pečlivě. 

 Jsem na třídění už starý, to je pro mladý 

Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce 

pocítí mladší generace. Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se 

jednoduchými pravidly. Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání s odpady 

dle svých místních zvyklostí a podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to občanská 

zodpovědnost a samozřejmost ve vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve třídění odpadů 

je mnoho výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez 

řádného systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za chvíli 

obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně jako si čistíme 

zuby a staráme se o své psí miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom měli kolem 

sebe hezké a čisté prostředí. 

 Třídí málokdo 

Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za 

běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na trhu 

druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a kvalitě, 

v jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale prokázáním 

dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné. 

 

Kam s ním? 

Tak co, přesvědčili jsme Vás a půjdete do třídění s námi? Pokud ano, ale stále nevíte, jak na to 

a nejste si jisti co do jaké nádoby patří, přinášíme Vám přehledy, kde se dočtete potřebné 

informace. 

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných 

sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich 

patří a co ne. 
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 Plast 

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze 

všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání 

před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí 

i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek 

v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže 

uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené 

číslem 7. 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 

pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 

od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem 

vhazujeme v menších kusech. 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od 

žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

 SKLO   

vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je 

důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte 

kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá 

skleněný odpad recyklovat do nekonečna. 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 

drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do 

zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 

 PAPÍR 

patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná 

česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším 

způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou 

vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu. 

 

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 

z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír 

s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme 

pouze bez plastového vnitřku! 
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Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu 

patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 

nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny 

opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice! 

 

 KOVY 

V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. 

Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. Aktuálně je v ČR 

bezmála 7 tisíc těchto kontejnerů a dalších 10 tisíc kontejnerů určených pro sběr kovů ve směsi 

s plasty či nápojovými kartony (viz návodná samolepka na kontejneru), v některých obcích lze 

sbírat kovy do pytlů. Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů stále zůstávají sběrné 

dvory a výkupny druhotných surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někde je sběr kovů řešen 

i formou vyhlášených svozů „železná neděle“. 

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – 

typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, 

kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrné dvory lze kromě těchto menších 

odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další 

objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na 

sběrných dvorech odkládat pouze kompletní. 

 

Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové 

nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená 

z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich 

ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří 

autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích. 

 

 BIO odpad 

Ačkoli si to málokdo uvědomí, bioodpad z domácností tvoří pravděpodobně 40 – 50 % 

celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.  

Každý občan, který má uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu má nárok na vývoz 

bioodpadu od své nemovitosti. Popelnici na bioodpad je možné si zakoupit na obecním 

úřadě. Nyní je ke koupi za zvýhodněnou cenu 500,- Kč. POZOR! OMEZENÉ MNOŽSTVÍ ! 

(původní cena 1325,-). 
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Co tam patří: listí – tráva –  plevel –  zbytky rostlin –  dřevné štěpky ze stromů a keřů – piliny 

– hobliny – ovoce – zbytky zeleniny – spadané ovoce – kávová sedlina – skořápky od vajec 

Co tam nepatří: olej – tekuté zbytky jídel – tuky – odpad z kuchyně živočišného původu (maso, 
kosti), uhynulá zvířata – biologicky nerozložitelné odpady 

Větší množství bioodpadu je možné zdarma zavést do kontejneru na bioodpad v prostoru ČOV 

(čističky odpadních vod), nebo využít Kompostárnu Struhařov. 

Časové rozmezí k využití odvozu bioodpadu: 

          ČOV Svojetice     Kompostárna Struhařov 

Od 1.5.2021 do 31.8.                                                       

NE -8:00 – 10:00 hod    Po-Pá   7:00 – 12:00   12:30 – 16:30 

PO – 18:00 – 20:00 hod          SO   7:00 – 15:00  

Od 1.9. 

NE – 8:00 – 10:00 hod 

PO – 17:00 – 19:00 hod 

 

Jak je výše uvedeno, nyní má ve Svojeticích již 544 domácností nádoby na tříděný odpad. 

Třídit lze samozřejmě i tuky a oleje, drobné elektro a textil, který již nevyužijete. 

Nádoby na tyto zmíněné odpady jsou umístěny u Obecního úřadu. 

• černá 240 l (jedlé tuky) – parkoviště obecního úřadu 

• černá 240 l (kovy) - parkoviště obecního úřadu 

• kontejner na textil - parkoviště obecního úřadu 

• sběrná schránka na drobná elektrozařízení + baterie (e-box) – chodba obecního úřadu 

 

 Objemný odpad  

Objemný odpad mohou občané dovézt do velkoobjemového kontejneru, 

který je každoročně v daných termínech přistavován na určená místa v obci. 

Jedná se o nadstandardní službu pro občany, která v jiných obcích není 

běžná. 

Provoz velkoobjemového kontejneru 2022 
 vždy od 09.00 do 11.00 h 

Jezírko Náves Vyhlídka 
Ke 

Klokočné 

Rozcestí El-

Paso 

30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. 

4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 

9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 

10.9. 17.9. 1.10. 15.10. 22.10. 

 

https://svojetice.cz/svoz-odpadu/kontejner-na-bioodpad/
http://www.struharov.cz/technicke-sluzby/kompostarna/
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 Harmonogramy svozu  nádob + kontejnery 
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 Nebezpečný odpad 

 

 Svoz nebezpečných odpadů probíhá dvakrát ročně. V roce 2022 to bude v sobotu 

30.4.2022 a 24.9.2022. 

 Místo zastávky – u bývalé školky za bytovým domem – ulice V Průhonu v 9:50 hod. 

 Nakládka 30 min. 

 

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: 

Olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, 

olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, 

vývojky a ustalovače případně jiné. 

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky. 

 

 

 

 

 

Výstavbu sběrného dvora. Obec Svojetice získala stavební povolení na sběrný dvůr a v 

současné době čeká až bude vyhlášen vhodný dotační titul pro financování výstavby. Navržený 

areál SD bude součástí stávajícího provozního areálu ČOV obce. Nové prostory a komunikační 

pruhy SD jsou navrženy na volné ploše mezi budovou ČOV a komunikací Choceradská.  
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Vážení občané, 

jestliže Váš pozemek sousedí s komunikací v obci Svojetice, obracíme se na Vás s prosbou o 
potřebnou součinnost spočívající v provedení nutného prořezu dřevin a zkrácení či 
odstranění rostlin, které přesahují z Vašeho pozemku na komunikaci.  

Přerostlá zeleň zasahující do profilu komunikace komplikuje situaci a v některých případech 
může: 

• znemožnit příjezdu vozů integrovaného záchranného systému (IZS) a vozů svážející 
komunální odpad  

• snížit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích tím, že zakrývá dopravní značky 
či lampy veřejného osvětlení či brání výhledu do křižovatky. 

S ohledem na výše uvedené je žádoucí, abyste údržbu zeleně provedli co nejdříve. Zároveň, 
prosíme, mějte na paměti, že obdobné ošetření stromů a další zeleně je nutné 
provádět pravidelně. Pro bezpečný průjezd IZS je nezbytné ponechat na výšku prostor 
minimálně 3,5 m. 

Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně provádět na vlastní náklady. 

Děkujeme všech spoluobčanům, že na tuto výzvu zareagují. Jedná se o prevenci bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, hlavně chodců, cyklistů a především dětí.  

 

Děkujeme. 

 

 

Stavební materiál 

Stejně, jak je tomu u vozidel, tak není možné využívat veřejná prostranství obce k odložení 

stavebního materiálu bez předešlého ohlášení obecnímu úřadu. 

Pokud dojde k situaci, kdy je nutné využít veřejné prostranství pro například dočasné uložení 

stavebního materiálu, pak je občan (poplatník) dle vyhlášky obce Svojetice č.1/2020 (o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství) povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného 

prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. 

V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací 

povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne 

• Odstranění zeleně přesahující do komunikace 

 

• Upozornění na zábor obecního prostranství 

 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-svojetice-c.1-2020-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi-uprava-podpisu.pdf
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na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejblíže následující pracovní den. 

V praxi to znamená následující. Pokud vím, že mi bude v následujících dnech dovezen materiál, 

dřevo, dlažba, které potřebuji umístit na obecní pozemek, nahlásím tuto skutečnost na obecní 

úřad – např. prostřednictvím emailu. Uvedu, kdy bude materiál dovezen a počet dní záboru. 

Následně mi bude obecním úřadem vypočtena cena za zábor. Tím je má ohlašovací povinnost 

splněna       

Poplatky za užívání veřejného prostranství 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

• za provádění výkopových prací 10,-Kč 

• za umístění stavebních zařízení 10,-Kč 

• za umístění skládek 10,-Kč 

 

 

Vláda posunula zákaz provozu starých kotlů, domácnosti je mohou 

používat do roku 2024 

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září 2024. Vláda to ve 

středu (6.4.2022) schválila na návrh ministerstva životního prostředí, oznámila na Twitteru 

ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz 

 

 

Připravené projekty k realizaci 

➢ Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická – projekt řeší 

rekonstrukci komunikace V Průhonu s navazující komunikací Louňovická k mateřské škole 

(nejedná se o celou délku komunikace Louňovická, pouze úsek k rozcestí s polní cestou), 

v prosinci 2021 byla podána opětovná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR na rok 2022. Obec čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci na MMR (předpokládaný 

termín vyhodnocení květen 2022, ale MMR si vyhrazuje právo na případnou změnu 

termínu). Nejzazší termín pro předložení dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

tj. výběr dodavatele stavby je 30.9.2022. 

Rozvoj obce a projekty 

• Sdělení k provozu a kontrole kotlů 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2022/02/2-zadost-o-dotaci-komunikace-v-pruhonu.pdf
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Proto na akci „Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická“ vč. výstavby 

chodníku k Mateřské škole Svojetice proběhlo výběrové řízení, které bylo dle ust. § 53 odst. 

1 zákona zahájeno uveřejněním Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 11.2.2022. 

Dne 1.3.2022 proběhlo otevření elektronicky podaných nabídek od 3 účastníků. 

 

Výsledné 
pořadí 

Číslo 
nabídky 

 
Název, IČO 

Nabídková cena bez 
DPH 

I. 1 SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO:48035599 14 481 856,81 Kč 

II. 2 ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947 15 162 828,40 Kč 

III. 3 Miroslav Šmíd s.r.o. IČO:04390148 22 183 243,20 Kč 

 

Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu obce vybrat k uzavření smlouvy účastníka s 

nabídkou číslo 1- SWIETELSKY stavební s.r.o., jelikož nabídka byla komisí vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější. Pokud obec získá dotaci na tuto stavbu, tak předpokládá, že v září 
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2022 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci této komunikace. Upozorňujeme 

občany, kteří chystají své stavební záměry, které svou povahou zasáhnou do plánované 

rekonstrukce komunikace v této lokalitě, je potřeba tyto zásahy zrealizovat před výše 

uvedenou rekonstrukcí. Po zhotovení nové komunikace, nebude po dobu udržitelnosti 

projektu (10 let) umožněn vstup do povrchu vozovky. Pokud nemáte vybudovanou 

kanalizační nebo vodovodní přípojku, doporučujeme její vybudování z důvodu rekonstrukce 

komunikace a připojení k odběru z důvodu omezené kapacity ČOV. 

 

➢ Výstavba chodníku v obci podél komunikace Choceradská - projekt řeší 

výstavbu nového chodníku od zastávky „Na Návsi“ až po vodojem, vč. nových BUS 

zastávek, přechodů pro chodce a světelného signalizační zařízení, dešťovou kanalizaci. 

V únoru 2022 byla podána opětovná žádost o dotaci na SFDI. V současné době obec 

připravuje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na tuto akci. 

 

 

Připravované projekty 
➢ Revitalizace zahrady MŠ 

Současný stav zahrady v mateřské škole neodpovídá potřebám dětí. Obsahuje herní prvky 
s dočasnou životností, které vyžadují opakované opravy. Při realizaci živé zahrady v roce 2015 
projektant a zástupci obce nenaslouchali potřebám školky a byly použity materiály, které 
neodpovídaly klimatickým podmínkám ve Svojeticích. Většina původních prvků již musela být 
odstraněna nebo nahrazena novými. Na zahradě chybí stinná místa a plochy. Některé části 
zahrady vykazují jevy zvýšené nebezpečnosti. Revizní zprávy každoročně obsahují připomínky, 
které je nutno odstranit na náklady školky. Proto zřizovatel MŠ (Obec Svojetice) zadal 
vypracování studie nové zahrady a plánuje s pomocí dotace revitalizaci současné zahrady.  
Cílem plánované revitalizace zahrady mateřské školky je vytvořit bezpečný prostor s širokou 
škálou využití, vytvořit prostorové uspořádání, aby mohla zahrada sloužit všem třídám 
současně, měla využití i pro společenskou a sportovní formu života. Strategickým cílem je  

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2022/02/3-zadost-o-dotaci-chodnik.pdf
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úprava prostředí k potřebám dětí tak, aby si každý našel své místo a prostor, kde se bude cítit 
dobře a spokojeně: 

• lepší využití vnitřní části pozemku, je zde přirozené stínění budovou a jedná se o 
prostorově atraktivní prostor 

• oddělit část pro odrážedla od zbylé části zahrady 

• návrh a umístění nových skladových prostor 

• doplnění ohniště a vodních prvků 

• ponechání vybraných stávajících stromů a zakomponování do návrhu, navrhnou nové 
stromy a keře 

• doplnění relaxačních prostor 
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➢ Naučná stezka pro děti 

Již v minulém čísle Svojetického fóra jsme Vás informovali o výsadbě nové aleje ve Svojeticích 

podél cesty u koní. Cesta je navržena pro cyklisty a pěší, nikoliv pro automobilovou dopravu. 

Upozorňujeme občany, že vzhledem k tomu, že stezka je využívána auty jako výhodná zkratka 

a dopravní značení umístěné na této stezce není respektováno, bude vjezd automobilům 

znepřístupněn díky instalovaným zábranám (v případě nutnosti bude umožněn vjezd pouze 

vlastníkům přímo sousedících pozemků k údržbě pozemku). V nejbližší době budeme 

zpracovávat projekt naučné stezky pro děti, která touto cestou povede a umožní dětem 

vzdělávat se a poznávat místní přírodu. Na stezce jsou plánované stanoviště s edukativními 

prvky. 

Naučná stezka ve Svojeticích by 

měla sloužit dětem, aby se o 

okolní přírodě dozvěděly 

zajímavé věci zábavnou formou. 

Pro rodiče budou procházky 

příjemnější, protože se jejich děti 

zabaví a budou se těšit na každé 

stanoviště, a rodiče neuslyší od 

svých ratolestí všem dobře známé “kdy už tam budeme“       

Trasa je navržena tak, aby ji zvládly ujít i menší děti. Trasa, která má necelých pět kilometrů, 

nabízí k vidění vše z okolí Svojetic – krásně zrekonstruovaný střed obce, kde trasa začíná a 

končí, cestu mezi poli, ohrady s koňmi a také okolní lesy. V rámci budování trasy dojde také 

k revitalizaci lesíku v ulici Na Blatech, který místní rekreanti používají jako skládku bioodpadu. 

Proč? Vždyť mají stejnou nabídku možností jako ostatní občané, jak bioodpad odborně 

zlikvidovat.  

Zdroj obrázků: https://www.lesnisvet.cz/potravni-labyrint 

➢ Sport 
Obec Svojetice patří v okrese Praha-východ mezi obce s rychlým populačním růstem. Mezi lety 

2008 a 2018 vzrostl počet obyvatel o 69 % (z 637 na 1 077 obyvatel). Díky výhodné poloze 

vzhledem k blízkosti významných měst je obec vyhledávanou lokalitou nejen pro obyvatele 

Prahy, kteří v poslední době často opouštějí z různých důvodů ruch velkoměsta, ale zejména 

pro mladé páry, které na území obce Svojetice investují do svých nových domovů a zakládají 

zde rodiny. Obec se snaží dlouhodobě podporovat sportovní vyžití obyvatel obce, každoročně 

přispívá ze svého rozpočtu na činnost TJ Sokol Svojetice (v aktuálním období se jedná o částku 

75 tis. Kč/rok). Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí a zájemců o sport se obec ve spolupráci s 

TJ Sokol Svojetice rozhodli zrekonstruovat sportovní areál, který nevyhovuje poptávce občanů. 

Mezi aktuální klíčové problémy v oblasti sportu na území obce patří zejména: 

• nevyhovující zázemí sportovišť ve smyslu rozsahu typů sportovních aktivit 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2021/12/svojeticke-forum_2021_konec-roku-final.pdf
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• havarijní stav celkového zázemí stávajícího sportoviště (kabiny, sociální zařízení..) 

• absence multifunkčního hřiště pro rozvoj jiných sportů a společenských aktivit 

• absence jakýchkoliv sportovišť pro možné využití v zimních měsících, resp. kdykoliv i 

za nepříznivých povětrnostních podmínek, 

• absence venkovních sportovišť pro letní vyžití 

• absence zázemí pro rodiče a přátele sportu, 

• aktuální finanční situace fotbalového spolku. 

Zastupitelé obce jsou si vědomi všech zmíněných nedostatků, proto schválili Plán rozvoje 

sportu a obec započala s jeho plněním. Byla zadána studie a vypracování projektové 

dokumentace na sportovní halu. Cílem návrhu je vytvoření multifunkčního objektu, který bude 

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

pořádání příležitostných kulturních akcí a zázemím pro malé gastro. Cena za zpracování studie 

byla ve výši 137.000,- Kč bez DPH a cena za vypracování projektové dokumentace 730.000,- Kč 

bez DPH. Projekt je do budoucna připraven pro podání do vhodného dotačního titulu. 

V letošním roce obec poskytla sportovcům účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních 

prostředků z rozpočtu obce ve výši 40.000,- Kč na údržbu a opravu sportovních ploch, na nákup 

sportovního vybavení a účelovou dotaci ve výši 285.000,- Kč na vypracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci kabin, výstavbu víceúčelového hřiště a kurtu na beach volejbal.  

Sportovní hala 
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Informace o tom, jaký je současný stav ve výstavbě nové svazkové základní školy LOŠBATES 

Na Stavební úřad v Říčanech byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení s již 
zapracovanou fotovoltaikou elektrárnou. Byla uzavřena smlouva na poradenství 
s konzultantem pro bezpečnost škol od fa ALKOM.  Zpracovává se dokumentace interiéru 
školy.  

  

  

 V současné době probíhá spolupráce s Ředitelskou akademií s.r.o. ohledně vytvoření nového 
pedagogického i nepedagogického kolektivu, hledání a získání nových učitelů a zejména 
ředitele školy. Spolupráce spočívá v kompletní pomoci při oslovení vhodných kandidátů na 
místo ředitele školy, pomoc při výběrovém řízení, podpora při vytváření koncepce školy a 
jejího vzdělávacího programu.  

 Základní škola LOŠBATES 

Školství 
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Zápis do mateřské školy Svojetice pro školní rok 2022/2023  

dne 4.5.2022 od 9:00-17:00 hod       

                     

ZŠ Stříbrná Skalice 

Od 7.3. – 30.6.2022 došlo k uzavření silnice II/335 Sázavská ve Stříbrné Skalici z důvodu 
rekonstrukce. Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Tato 
uzavírka zkomplikovala docházku našich školáků do budovy základní školy. Došlo ke změně 
provozu autobusové dopravy linky 557 a byla zřízena provizorní zastávka „Stříbrná Skalice, u 
pomníku“, místo zastávky přímo u školy. Při jednáních ohledně průchodu dětí do školy přes 
tuto stavbu, bylo zdůrazněno, že od této provizorní zastávky je nezbytné vybudovat pěší 
koridor, který bude bezpečně oddělovat stavbu od vyhrazeného průchodu. Byli jsme od všech 
účastníků uzavírky ujišťováni, že tento koridor bude zřízen. Bohužel se tak nestalo a pro 
školáky byla cesta přes stavbu pro obec a rodiče neakceptovatelná. Ve spolupráci s rodiči 
našich školáků byla zaslána žádost na Kraj, ROPID a IDSK o změnu trasy stávajícího autobusu 
nebo zřízení náhradní autobusové linky v trase Svojetice-Tehovec-Louňovice-Stříbrná Skalice 
(obrácený směr). Po velmi složitém jednání paní starostky se zástupci všech dotčených 
organizací a opakované důrazné emailové korespondence se obci ve spolupráci s rodiči 
prvňáčků podařilo zajistit zřízení dočasné autobusové linky X557 v trase Svojetice-Tehovec-
Louňovice-Stříbrná Skalice, která bezpečně vozí děti přímo před budovu ZŠ a zpět. 

Rozšíření autobusové zastávky u parku 

Na žádost rodičů školáků dojíždějících do ZŠ Stříbrná Skalice obec zajistila projektovou 
dokumentaci na zvětšení autobusové zastávky směrem do parku. Stávající zastávka 

nevyhovuje zejména v době ranní 
špičky, kdy při čekání dětí na autobus 
prostorově nevyhovuje. Obec se 
rozhodla vybudovat novou zastávku a 
rozšířit ji směrem do stávajícího parku. 
Její protažení do parku o 2m je sice v 
těsné blízkosti stávajícího stromu, ale 
stavba je navržena tak, aby nebyla 
v kolizi a nebylo nutné kácení. Dojde 
k přesazení nově zasazených keřů, 
které byly pořízené z dotace dále do 
parku. Předpokládaný rozpočet nové 
zastávky je cca 300.000,- Kč bez DPH. 

Obec podala na stavební úřad v Říčanech žádost o územní souhlas. 
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 Územní plán obce Svojetice  

Platný Územní plán obce Svojetice nabyl účinnosti dne 17.12.2013.  V roce 2014 proběhlo 

k územnímu plánu místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce 

Svojetice schválilo návrh změny územního plánu, podle které by vznikaly nové zastavitelné 

plochy pro vybudování nových komunikací (dvě vedle sebe procházející okružní cesty vedoucí 

také současnou zástavbou rodinných domů) včetně kruhového objezdu u hřbitova na 

křižovatce silnic z Tehovce a ze Srbína?“ 

Na základě výsledků referenda byl následně vypracován návrh zadání změny č.1 územního 

plánu, který zohledňoval požadavky referenda. Ale předchozí Zastupitelstvo obce Svojetice 

ukončilo pořizování změny č.1 ÚP v r. 2015 a v červnu 2017 schválilo zadání změny č.2 

územního plánu Svojetice, které výrazně zasahovalo do práv majitelů soukromých pozemků, 

tím, že změna rušila pozemky určené k zastavění. Obci hrozilo vznášení nároků na náhradu 

škody ze strany vlastníků dotčených pozemků dle ustanovení § 102 stavebního zákona.  

Změna č.2 navíc neřešila výstavbu rodinných domů s více bytovými jednotkami a plánovací 

smlouvy. Proto dne 16.12.2020 bylo zastupitelstvem obce schváleno ukončení pořizování 

změny č.2 Územního plánu Svojetice. 

  

V loňském roce se obec potýkala se zvýšeným zájmem investorů o stavby rodinných domů 

s třemi a více bytovými jednotkami. Platný územní plán neuvažoval s takto masivní výstavbou, 

která se nyní objevila a s kterou se potýkají všechny okolní obce. Tato výstavba by mohla zvýšit 

až trojnásobně požadavek na předpokládanou kapacitu ČOV. Zastupitelstvo proto zareagovalo 

na tuto situaci schválením usnesení, že ve všech zastavěných i zastavitelných lokalitách 

určených pro plochy bydlení v krajině (B) v 1. etapě zastavování území obce Svojetice dle 

územního plánu Svojetice je omezena výstavba rodinných domů pouze na rodinné domy o 

jedné bytové jednotce. Toto usnesení bylo zasláno na Odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje v Říčanech. Bohužel jsme dostali negativní odpověď, citace: 

„Vážená paní starostko, obdrželi jsme z Vaší obce informaci o usnesení vašeho zastupitelstva, 

kterým jste omezili počet bytových jednotek v plochách B.  

Sděluji Vám, že pro vydávání závazných stanovisek našeho úřadu územního plánování není toto 

usnesení relevantním podkladem, neboť žádný odkaz na obdobné omezení v ÚP není.  

Abychom mohli postupovat v souladu s takovým ustanovením, musela by proběhnout změna 

územního plánu. „ 

S pozdravem  

Ing. Čestmíra Šťastná 

Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

Městský úřad Říčany, Komenského náměstí 1619 
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Zastupitelstvo obce Svojetice na doporučení Odboru územního plánování na svém zasedání 

dne 26.1.2022 schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu Svojetice, v které mohou být 

prvky regulačního plánu. Změna č. 3 Územního plánu Svojetice bude pořízena tzv. zkráceným 

postupem za účelem zkrácení času pro realizaci. Zastupitelstvo obce Svojetice rozhodlo, že 

pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Svojetice bude Městský úřad Říčany, odbor 

územního plánování a regionálního rozvoje. V současné době probíhá poptávka po 

zpracovateli změny č.3. ÚP.  

Bližší informace ke změně č.3 ÚP budou zveřejňovány na web stránkách obce. Návrhy 

k případným úpravám, změnám územního plánu, mohou občané zaslat na Obecní úřad 

Svojetice do 3.6.2022. (osobně, email: podatelna@svojetice.cz, datovou schránkou 39aakyt) 

Změnou č. 3 územního plánu tímto reagujeme na aktuální situaci ve Svojeticích, kde obdobně 

jako v jiných lokalitách metropolitní oblasti hlavního města, dochází k velkému tlaku na 

výstavbu a nadměrnému zahušťování parcel rodinnými domy se dvěma a třemi bytovými 

jednotkami, což má následně negativní dopady v podobě náporových nároků na infrastrukturu 

a občanskou vybavenost. Obec proto chce omezovat výstavbu rodinných domů s více 

bytovými jednotkami. Dle informace Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v 

Říčanech musí být ale toto omezení zakotveno v územním plánu. Dále budou prověřeny 

požadavky vyplývající z místního referenda z roku 2014, které doposud nebylo vypořádáno. 

Změnou se nebudou navyšovat další zastavitelné plochy! 

Opravy komunikací 

Stav místních komunikací v obci je, bohužel, dlouhodobě neuspokojivý a každým rokem, po 

odeznění zimního období, se tento stav nadále zhoršuje. Chápeme, že naši spoluobčané jsou 

touto situací znepokojeni a je pochopitelné, že požadují jejich opravu. Každoročně dochází 

k drobným opravám komunikací, ale bohužel s krátkodobým trváním jejího výsledku. Ideální 

by bylo nechat všechny místní komunikace důkladně zrekonstruovat, včetně úpravy podloží a 

položení nového asfaltového koberce. Takovéto řešení však musí proběhnout postupně, 

jelikož obecní rozpočet neumožňuje zrekonstruovat všechny komunikace najednou. Proto se 

obec zaměří na vypracování projektů na rekonstrukce komunikací dle jejich pasportizace ke 

stavebnímu řízení tak, aby projekty byly připravené k podání do dotačních titulů. V současné 

době má obec stavební povolení na rekonstrukci komunikace V Průhonu, Louňovická (podaná 

žádost o dotaci), na rekonstrukci komunikace U Parku a Podemlejnská.  Ostatní komunikace, 

které potřebují opravit, jsou zahrnuty v plánu oprav. Z tohoto plánu již k některým akcím 

došlo. Byl opraven rozsáhlý výtluk v křižovatce ulic Podemlejnská x K Tehovci. Dále pak byly 

opraveny výtluky v ulici U Parku, Spojovací, Na Obci (u jezírka) a K Hájence. Další opravy jsou 

naplánovány v ulici Struhařovská a Do Údolí,…. 

 

mailto:podatelna@svojetice.cz
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ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

V této části chci reagovat na letáček od neznámého autora, který byl distribuován do schránek 

některých občanů Svojetic a k nám se dostal těsně před uzávěrkou obecního časopisu. 

Dovolím si úvodem položit několik otázek: 

1. Kdo je autorem letáku? (že by se snad styděl za to, co v letáku uvádí či si nestál za svými 

názory anebo je tak zbabělý, že se schovává za anonymitu?) 

2. Proč na uváděných webových stránkách v letáku není uveden žádný konkrétní kontakt 

se jménem? 

3. Proč má - viz výše uvedené - komunikace s autorem letáku a web stránek probíhat 

anonymně? 

Celkově takovéto jednání nepovažuji za moc šťastné ani čestné, ale spíše zbabělé a udivuje 

mě, že i v této době se někdo potřebuje schovávat za anonymitu a není připraven řešit věci 

rovně - z očí do očí.  

A proto bych se ráda otevřeně – na rovinu vyjádřila k sedmi otázkám (pádům) ke změně 

územního plánu a k dalším bodům, uvedeným ve zmíněném anonymním plátku, protože se 

tam objevují jak polopravdy či účelová tvrzení, tak i úplné dezinformace, jejichž cíl mi není 

jasný. 

1. Co je územní plán? -  Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si 

klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího 

využití. Územní plán si dále klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily 

další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi 

zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících dané území. 

Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby (nejen)současné generace tak, aby 

umožnil udržet stálou nebo vyšší životní úroveň i budoucích generací. 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání 

krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a 

koridory, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově 

nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), 

plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 

rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán vymezuje 

zastavěné území, plochy a koridory. Zejména se jedná o:  

• zastavitelné plochy (tedy plochy, v nichž lze umísťovat, povolovat a realizovat stavby), 
• plochy přestavby  
• plochy určené pro veřejně prospěšné stavby a opatření  
• dále stanovuje podmínky pro využití ploch, určuje, jaké využití konkrétního území je 

přípustné a za jakých podmínek a jaké je naopak nepřípustné. Může stanovovat 
například výškovou či plošnou regulaci zástavby, její charakter a strukturu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEitelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_%C3%BArove%C5%88
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Kdo bude mít ze změny ÚP prospěch?                                                                                           

Věříme, že hlavně občané obce Svojetice. Ptáme se – chtějí občané v obci další stavby 

rodinných domů typu „viladomy“ (rodinné domy o třech či dokonce více bytových 

jednotkách? Chceme si zachovat vesnický ráz naší obce nebo se z nás stane předměstí 

či satelit velkoměsta? Chceme území neúměrně zatěžovat tímto typem výstavby, je na 

takový stavební „boom“ obec připravena? 

 
2. Čeho se má změna týkat?                                                                                                       

Omezení výstavby rodinných domů o více bytových jednotkách 

Koho se změna dotkne – zejména developerů, kteří by zamýšleli stavět domy o více 

bytových jednotkách a v pozitivním smyslu i občanů Svojetic, které alespoň trochu 

ochrání před neúměrným stavebním boomem vč. všech negativních jevů, které by jej 

provázely (navýšení dopravní zátěže, nedostatečná kapacita předškolních i školních 

zařízení, hluk, atd.) 

3. K čemu bude změna ÚP dobrá? – obec nebude neúměrně zahušťována a 

infrastruktura zatěžována výstavbou RD s více bytovými jednotkami a nebude se 

přetvářet v jakési anonymní předměstské satelitní sídliště. 

Komu bude vyhověno a komu ne?  

Smysluplným žádostem splňujícím podmínky ÚP ano, tomu kdo nebude splňovat 

podmínky dané ÚP ne. 

4. Na co si dát při změně pozor? 

To záleží na tom, co vás zajímá, co považujete za důležité, jaké máte priority, atd.. 

Určitě doporučuji sledovat web stránky obce, kde budou informace zveřejňovány. 

Na koho se obrátit s připomínkami, podněty a návrhy? S návrhy a podněty na Obecní 

úřad Svojetice. 
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Po vypracování návrhu, který bude vystaven k veřejnému nahlédnutí se připomínky 

k tomuto návrhu uplatňují u pořizovatele MěÚ Říčany, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje, v současné době probíhá zatím výběr architekta pro změnu ÚP. 

5. Co je důvodem, že je voláno po změně ÚP?   V § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využití území je definováno: „…rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví…“. Proto 

pokud v územním plánu nebude zakotven příslušný odkaz na omezení těchto staveb, 

nelze reálně regulovat developerské projekty které by zamýšlely právě výstavbu domů 

s více bytovými jednotkami. 

6. O čem musíme při změně ÚP přemýšlet?  

O tom, komu změna pomáhá, což jsou v tomto případě jednoznačně občané, lidé, 

příroda. 

7. Čím nás občany obce může změna ÚP příjemně a nepříjemně překvapit?                                  

To záleží na každém z nás, jak tuto změnu cítí. Věřím, že potěší lidi, kteří ve Svojeticích 

žijí a chtějí žít i dále, potěší ty, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí a na tom, 

jakým směrem se obec vyvíjí/rozvíjí. Nepříjemně (možná) může překvapit některé 

developery či jiné subjekty, kteří zvažovali výstavbu, která nebude tímto již možná. 

Předpokládala jsem dříve, že k brždění neúměrného stavebního boomu a k regulaci výstavby 

postačí plánovací smlouvy uzavírané s developery, nicméně ukázalo se, že nejsou 

samospasitelné a pro developery nepřekonatelné a neumožňují dostatečně regulovat 

výstavbu. Sice obec uzavřením těchto smluv získává finanční dary/zdroje na rozvoj obce a její 

infrastruktury, ale na vybudování nové občanské vybavenosti v potřebném rozsahu to stejně 

nestačí. Nabízí se otázka, proč ještě dále nezvýšit výši finančního daru? Asi i to by bylo možné, 

ale vyváží peníze postupnou ztrátu charakteru obce a nežádoucí přeměnu z vesnice na 

„satelit“? Pro informaci k tomuto ještě uvádím, že aktuálně má obec vybráno na základě 

plánovacích smluv na transparentním účtu 3 100 000,- Kč. 

 

Něco málo z historie územního plánu. 

V roce 2009 bylo zastupitelstvem obce zadáno pořízení nového územního plánu tak, jak v té 

době vyžadoval zákon. Územní plán se tvořil 4 roky, v roce 2013 nabyl účinnosti. Obec na 

pořízení ÚP získala dotaci ve výši 514 080,- Kč. Celkové náklady byly ve výši 747 320 Kč. Tudíž 

obec z vlastních zdrojů uhradila pouze 233 240,- Kč.  V roce 2014 na popud představitelky 

Občanského sdružení Báječný svět, proběhlo místní referendum k novému územnímu plánu, 

které chtělo zrušit platnost ÚP. A nyní si dovolím já položit pár otázek, na které si prosím 

zkuste odpovědět sami se zdravým selským rozumem. (Autorovi či autorům letáku je položit 

nemůžu neb se skrývá v anonymitě…) 
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Anonymnímu autorovi letáku nevadí, že se díky realizace referenda, které život lidem v obci 

spíše zkomplikovalo, nežli zlepšilo „vyhodit do koše“ více jak 700 tisíc korun? Nevadily mu 

finance vydané z kapes daňových poplatníků za uspořádání voleb k referendu? Nevadilo? 

Proč?  

Zjistil si anonymní autor, že změna č.2 územního plánu ruší pozemky určené k zastavění? 

Spočítal si finanční zátěž pro obec při vznášení oprávněných nároků na náhradu škody ze 

strany dotčených vlastníků? Pravděpodobně nespočítal!!  Náhrady škod by totiž zcela jistě 

násobně přesáhly 200 tis. Kč za zrušení změny č.2. 

Jsem společně se zastupiteli přesvědčena, že současný územní plán obci již plně nevyhovuje, 

nereflektuje již dostatečně současný aktuální trend výstavby, který se dříve až tolik 

neprofiloval (postavit co nejvíce bytových jednotek na jednom pozemku). Slovy z jednoho 

hezkého českého filmu „Rozmohl se nám tady takový nešvar…“ V tomto případě ale nejde o 

sprostá slovíčka ale o snahu o obcházení územního plánu. Z těchto všech důvodů jsme 

přistoupili k pořízení změny č.3 ÚP, zejména aby v územním plánu byl doplněn příslušný 

regulativ k omezení takové výstavby. 

 

Lidé ve Svojeticích by si zasloužili více finančních prostředků na sportoviště 

Ano, to je jediná věta v celém plátku, se kterou souhlasím.  Mají občané v naší obci dostatečný 

počet různorodých veřejných sportovišť? Stačí nám jedno malé hřišťátko pro nejmenší děti a 

fotbalové hřiště, které je otevřené pouze v případě fotbalových zápasů? Mohou si v obci 

občané dle svých představ dostatečně sportovně vyžít, aniž by museli dojíždět do okolních 

obcí? Dle našeho názoru nemají. 

Má obec své stavební pozemky, na kterých může veřejný sportovní areál vybudovat? Má a 

nemá… Občanské sdružení Báječný svět spolu s ČSOP Svojetice zablokovalo obecní stavební 

pozemky (registrací významného krajinného prvku) pro jakoukoliv výstavbu, čímž je navíc 

v podstatě totálně znehodnotilo jako aktivum obce a to z důvodů např. že zde údajně prý žije 

chráněný druh ptáka – chřástal polní, kterého (světe div se) - u nás ve Svojeticích ani nikdo 

z pamětníků nikdy reálně neviděl/nepotkal…   

Obec by ráda vybudovala velké sportoviště, které by společně využívali jak malé a starší děti, 

tak dospělí i senioři (vybudovat m.j. pumptrack, skate park, parkour, street workout….). 

Konečně bychom možná nelamentovali nad poflakující se mládeží, která se zde nudí. Obec má 

vizi nového veřejného hřiště pro všechny věkové kategorie. Ale kde vzít pozemky na takový 

areál? Bude muset obec vykupovat pozemky od soukromých majitelů, aby mohla veřejné 

sportoviště postavit? Ptáme se proč, když obec měla svoje pozemky?  A teď nás anonymní 

pisálek chce umravňovat a očerňovat/pomlouvat, že neděláme nic pro sportovní vyžití? 

Nevadí mu najednou, že finance na případné pozemky by šly z kapes daňových poplatníků?  
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K bodu pojednávajícímu v rámci anonymního plátku o tom, jak je to se zastávkou na návsi a 

s kytkami – k tomu mohu uvést pouze to, že anonymní pisálek asi neměl k dispozici aktuální 

informace, nicméně tomuto je věnována výše část Svojetického Fóra, ze které je myslím 

dostatečně jasné, že rozšíření plochy pro čekající děti je již v řešení.                                             

 A co se týče výhrad proč se řeší také márnice na hřbitově? Snad každému soudnému člověku 

je jasné, že se do objektu pod tímto názvem již neukládají na přechodnou dobu nebožtíci, ale 

že bude sloužit pro uskladnění nářadí a vybavení pro správu a údržbu hřbitova. A pokud chtěl 

anonymní pisálek znevažovat či zesměšňovat to, že naši zesnulí spoluobčané zaslouží úctu a 

hřbitov by měl proto být opravdu důstojným místem – k tomu nemám co uvést, protože úctu 

k zesnulým považuji za jednu ze základních evropských hodnot a pisálkem uváděné smyšlenky, 

zda je toto důležitější nežli potřeby občanů a bezpečnost dětí – to snad ani nemohl myslet 

vážně a pokud v něm zbyl alespoň kousíček slušnosti a lidskosti, snad se sám zastydí za to, co 

psal. 

Krátké připomenutí - obec má vypracovaný projekt na celkovou revitalizaci hřbitova. 

 

 

Poplatkům za komunální odpad a celkově této problematice se obšírně věnujeme výše 

v rámci příslušného bodu Svojetického Fóra, takže rozumný čtenář si k tomu určitě udělá 

obrázek sám, stejně jako k otázce kolem podpory sportovců ve Svojeticích a řešení oblasti 

sportovního vyžití pro lidi ve Svojeticích. 
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No a závěrem už jen snad pár slov ke knihovně… Anonymní pisálek poměrně hezky 

zrekapituloval historii obecní knihovny, poněkud se ale zapomněl zmínit také o tom, že do 

knihovny si reálně vypůjčovat knihy téměř nikdo nechodil. Je možné, že to může být i tím, že 

již se holt nepíše rok 1928, ale rok 2022, lidé již hodně využívají také jiné zdroje poznání a 

zábavy než jenom knihy, možná čtenáři upřednostňují již také elektronické knihy či návštěvy 

velkých knihoven v Praze, kterým samozřejmě malá obecní knihovna nemohla konkurovat. 

V tomto ohledu těžko soudit, nicméně faktem je, že zájem o obecní knihovnu byl naprosto 

mizivý. 

 

Vážený čtenáři, pokud jsi dočetl toto vydání Svojetického Fóra až sem, děkuji Ti a oceňuji, že 

se zajímáš o to, jak věci skutečně jsou. 

                                                                                             S úctou    Martina Vedralová, starostka 

                     

 

 

Obec Svojetice hledá pracovníka pro údržbu majetku obce, úklid obce, řidič a 

technický pracovník 

Pokud máte zájem o práci v místě bydliště, pošlete nám do 18.5.2022 do 12,00 hod svou 

přihlášku a stručný životopis. Bližší informace na www.svojetice.cz, tel.: 323 660 600. 

 

http://www.svojetice.cz/
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• LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V JEDEN DEN NA JEDNOM MÍSTĚ 

 

Datum konání: 7.5.2022 

Nenechte si ujít 2 krásná a zábavná loutková představeni od věhlasného souboru Buchty a 

loutky, oceněného i na mezinárodních festivalech. 

Divadlo se odehraje v Ratajích nad Sázavou na nádvoří zámku dne 7.5.2022, v případě 

nepříznivého počasí v zámecké kapli. 

Soubor Buchty a loutky pobaví, jak dětské publikum pohádkou Kocour v botách od 17 hodin, 

tak i dospělé, loutkovou improvizaci Automat na filmy (na přání zahrají scénu z jakéhokoliv 

filmu) od 19 hod. 

Předprodej vstupenek: infocentrum Sázava, Obecní úřad Rataje nad Sázavou, infocentrum 

zámku Rataje nad Sázavou, případně na webu www.prorataje.cz 

 

• POCHOD CESTOU KOCOURA MIKEŠE - 28.5.2022 

 

 

Závěrem přinášíme několik typů na výlety a akce konané 

v okolních obcích 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prorataje.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR05giZ-tBh3OPjrmXpUA_FsTIL6BLm7-rOgU5W5XBkJaU1UDu-8kKCHULY&h=AT0H1dwQ3Wb1kylR4vfqWWXQFPzv24f9fjtLQ75yWj55Z-AW5pl_0-r8saRs8J0HvF2FIDEREudl7_nLARJ_HKGvtpQJoru1vBqLIBX1lIxJHRMEq9Paf2WAJhxHS-6TMZW-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Rf5UtUtox-1Q6GjtYN4USYVBD3xicppFcPQLEY_R7PpuY8IsjpByRO7vx8rSen0L-caKnMeyJv0X1ec-1BEwIazJ_F_Lr29banDpohLeSqVKF3az9mAhEB70nF92xdGD-00k
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• Rádi bychom Vás informovali o programu venkovní divadelní scény HomeofAV ve 

Voděrádkách u Říčan. Minulou sezonu zahájili s Dejvickým Divadlem a Divadlem Palace, 

které se letos po roce vrací a doplňují je další představení včetně muzikálu Jana Svěráka a 

Tomáše Kluse. ( https://homeofav.cz/divadlo/) 

 

 

• CYKLOTRASA DO PRAHY NA KOLE 

Cyklostezka Do Prahy na kole není přímo 

zřízena DSO LK, nicméně svazek obcí byl 

konzultantem a také pomocníkem při jejím 

vzniku. Zřizovatelem stezky jsou jednotlivé 

obce na trase. Ta je 14,3 kilometrů dlouhá a 

většinou vedená jako stezka pro cyklisty. Vede 

ze středočeských 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.  

 

 

Na webových stránkách obce www.svojetice.cz získáte veškeré potřebné informace o obci. Na těchto stránkách 

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

https://homeofav.cz/divadlo/

