Zprávy z OÚ Hobšovice pro občany Hobšovic, Skůr a Křovic,
jaro 2020.
Vážení občané,
V České republice platí do 3.11.2020 nouzový stav. Z důvodu velkého nárůstu případů
onemocnění novým typem koronaviru přijala vláda několik krizových opatření. I v naší obci je
již několik nemocných. V souvislosti s vydáním krizových nařízení vlády a mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví z dne 21.10.vedoucích k zastavení šíření tohoto
onemocnění je třeba dodržovat pravidla a nařízení. Platí pohyb osob na veřejnosti
s ochrannou rouškou, dále omezení pohybu osob na veřejně dostupných místech nejvýše v
počtu dvou, s výjimkou členů domácnosti, a dále je třeba zachovávat při kontaktu s ostatními
osobami odstup nejméně 2 metry.
Na obecním úřadě máme pro naše občany k dispozici ještě látkové ochranné roušky z jarní
první vlny pandemie.
OÚ Hobšovice informuje občany:
Zpráva ze Středočeského kraje: Středočeští živnostníci mohou ještě žádat kraj o
bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru a to do konce měsíce října. Maximální výše
podpory je 50 tisíc korun, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka
musí být splacena nejpozději do 15. března 2024.

Hřbitovy:
V roce 2020 se uzavírají nové smlouvy s majiteli hrobů na nájem hrobového místa
(nájemné je stanoveno 22 Kč /m2). Obec již nebude vybírat poplatek za služby. Žádáme
majitele hrobů, aby si sami změřili hrob a s výměrou se dostavili na OÚ k podpisu smlouvy.
V červnu 2020 se zrušily velké kovové popelnice na směsný komunální odpad před
našimi hřbitovy a odpad ze hřbitovů se nově třídí. Na hřbitově ve Skůrách a u kostela
v Hobšovicích na hřbitově je umístěn kompostér na bioodpad pro veškerý biologicky
rozložitelný odpad a papír, a dále stojany s pytli na tříděný odpad – sklo a plasty.
Z důvodu nedostatku vody ve studni před hřbitovem v Hobšovicích mají občané
možnost při návštěvě hřbitova využít k odběru vody novou vodovodní přípojku, která je
vybudovaná hned vedle studny u vchodu na hřbitov. K vydláždění okolí vodovodní přípojky
budou použity cihly z demolice budovy č.p. 18 Hobšovice, oprava silnice a úprava vodovodní
přípojky proběhne v listopadu.
Stavební parcely za hřištěm v obci Skůry:
Obec Hobšovice má stavební povolení na vybudování prodloužení vodovodního řadu ke
třem stavebním parcelám. Na projektu na nové veřejné osvětlení a komunikaci pracují
projektanti a ČEZ projektuje zavedení elektřiny k parcelám. Po zasíťování se budou tři
stavební parcely nabízet k prodeji. Část nové parcely 541/10 u Zlonického potoka a nově
vzniklá parcela 541/1 vedle úvozové cesty byly se souhlasem zastupitelstva propachtovány.
Výstavba tří nových sociálních bytů v Hobšovicích:
V březnu proběhlo VŘ na dodavatele akce, které vyhrála firma FIMOREK stavební a
obchodní spol. s r.o. Cena za dílo je 8,288 mil. Kč bez DPH. Dotace z MMR na tuto akci je
5,034 mil. Kč. Stavba je předfinancována úvěrem poskytnutým Komerční bankou Kladno ve
výši 6 mil. Kč a je rozdělena na dvě etapy: 1. etapa řeší demolici objektů na p.č. 39, k.ú.
Hobšovice, novou stavbu rodinného domu se 3 bytovými jednotkami a výstavbu ČOV, termín
dokončení je březen 2021. Druhá etapa řeší novou stavbu krytého parkovacího stání a
zděného plotu, termín dokončení je červen 2021. Do této doby je profinancováno 2,8 mil.
Kč. Zatím stavba probíhá podle plánu. V současnosti se pracuje na krovu a střeše domu

s byty, buduje se druhá budova, kde bude potřebné zázemí pro nájemníky bytů. Dále byly
zahájeny práce na vybudování oplocení celého pozemku.
Na Obecním úřadě máme v prodeji pro občany stolní kalendář na rok 2021, kde jsou
historické fotografie okolních obcí i obce Hobšovice. Stojí 69,- Kč. Dále mají občané možnost
si zakoupit plastovou popelnici 120 lt. za 811 Kč.
Pronájem obchodu s potravinami v Hobšovicích: Obec Hobšovice nabízí k velmi
výhodnému pronájmu budovu č.p. 20 Hobšovice k provozování prodeje potravin. Více
informací na OÚ Hobšovice.
Upomínkové předměty se znakem obce Hobšovice: Nabízíme občanům k zakoupení
keramické hrnky, zvonky, propisky, svíčky, klíčenku - to vše se znakem obce, na Obecním
úřadě v Hobšovicích v úředních hodinách.
Most v Hobšovicích přes Bakovský potok se v roce 2020 bourat nebude.
Uzavírky silnic III. třídy v okolí Hobšovic: silnice Vítov – Beřovice bude uzavřena do
konce roku 2020, prodloužení uzavírky je z důvodu přeložení vysokého napětí. Z důvodu
rekonstrukce mostu přes Zlonický potok v centru Zlonic není možný průjezd městysem
Zlonice, platnost uzavírky je do konce měsíce října 2020.
Další akce:
Akce ČEZu: Projektuje se nové vedení elektřiny a lamp VO v uličce pod obchodem
v Hobšovicích a nové vedení elektřiny a lamp VO u silnice od hřbitova směr Křovice v obci
Skůry.
Obec Hobšovice získá dotaci na stavbu oploceného víceúčelového hřiště na hřišti
v Hobšovicích ve výši 857 420 Kč. Vítězem VŘ je firma J.I.H – Ing. Jiří Huptych, v září byla
schválena smlouva o dílo na Kč 1.171.787.52 Kč s DPH. Práce spojené s úpravou terénu
budou zahájeny již letos na podzim. Dokončení díla je plánováno do 31.5.2021 a slavnostní
otevření hřiště by mělo být začátkem června, kdy by se měl v Hobšovicích konat dětský den.
Obec Hobšovice i v roce 2020 poskytuje občanům s trvalým pobytem v obci
Hobšovice dotaci 40 tis. Kč na nové jímky na odpad z domácnosti nebo na DČOV.
Dotace se proplácí až po dokončení a zkolaudování stavby.
Získáme dotaci z EU /100%/ na veřejný internet ve veřejných prostorách obce /hřiště,
autobusová zastávka atd./ V obcích na vybraných sedmi místech by měl být internet zdarma po
dobu tří let. V současnosti se proměřuje dostupnost páteřních bodů internetu, minimální rychlost má
být 30MB za sekundu. Práce na této akci budou probíhat během letošní zimy.

SBĚRNÉ MÍSTO SKŮRY:
Sběrné místo slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce a mají zaplacen
poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Hobšovice. Sběrné místo není určeno pro podnikatele. Zdůvodu
ničení plotu a hromadění odpadu u plotu je prostor a okolí sběrného místa od letošního roku je
chráněn fotopastí.

Otevírací doba: sobota od 09:00 – 11:00, o svátky zavřeno. Termíny otevření sběrného
místa do konce roku 2020: 14.11.,19.12, do konce roku 2021:
16.1.,13.2,20.3.,3.4.,17.4.,15.5.,29.5.,12.6.,26.6.,10.7.,24.7.,7.8.,21.8.,11.9.,16.10.,20.11.,18.12.
V těchto termínech obsluha sběrného místa od občanů převezme velkoobjemový odpad z domácnosti,
omezené množství stavební sutě, železo /např. hliníkové plechovky, kovové předměty, nádobí/,
pokrmové tuky z domácnosti v pet lahvích a obaly tetrapack od mléka a džusů.
Ve sběrném místě nelze ukládat tyto odpady:
- Nebezpečné komunální odpady – sběr je zajištěn v rámci mobilního svozu dvakrát ročně:
Jedná se o zbytky barev, autobaterie, chemikálie, zářivkové trubice, monočlánky, pneumatiky
a ostatní nebezpečný odpad.

-

-

Elektronika: bojlery, televize, rádia, počítače, nefunkční sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
ledničky, varné konvice apod. Jedná se o odpad zpětného odběru - sběr je zajištěn v rámci
mobilního svozu dvakrát ročně.
Veškerý bioodpad.

OÚ Hobšovice a FCC Česká republika, s.r.o.pořádají mobilní svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu a pneumatik pro obec Hobšovice:
Datum: sobota 31.10.2020:
13:05 – 13:25 před obecním úřadem ( u lípy)
13:30 – 13:45 Skůry (náves u studny)
13:50 – 14:05 Křovice (u autobusové zastávky)
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
zářivky a výbojky

autobaterie a monočlánky

vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů

použité fritovací oleje

barvy a laky, včetně obalů

kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii

nádobky od sprejů

staré a nepotřebné léky

lednice

TV, PC

Z důvodu nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví je nutno při odevzdání nebezpečných
složek odpadu zachovat dvoumetrové rozestupy a mít nasazenou ochrannou roušku.
BIOODPADY:
Obce mají povinnost zajistit občanům vyvážet bioodpad celoročně.
V Hobšovicích máme tři stanoviště kontejnerů na bioodpad. Kontejnery jsou umístěny na prostranství
v dolní části obce pod silnicí k Nabdínu, v horní části obce vedle budovy fary a u místní komunikace
nad hřištěm, v obci Skůry pak u silnice naproti okálům a v obci Křovice u místní komunikace pod
křižovatkou silnic III. třídy. Žádáme občany, aby větve, trávu a listí nedávali na bývalé řepné úložiště u
silnice k Nabdínu. Do kontejneru na bioodpad patří jen biologicky rozložitelný odpad. Žádáme
občany, aby posečenou trávu a ostatní odpad ze zahrady a z domácnosti do kontejneru
nedávali v plastových obalech!!! I přestože zaměstnanci obce kontejnery kontrolují, neustále v
bioodpadu nachází odpad, který tam nepatří. Všichni přece vědí, že plastové obaly a pytle nelze
kompostovat.

TŘÍDĚNÝ ODPAD:
V Hobšovicích máme dvě stanoviště na kontejnery na tříděný odpad, a to vedle zastávky
autobusu Hobšovice II u silnice na Skůry a před budovou obchodu č.p. 20. Plasty se vyváží 1x
týdně, papír 1x za 14 dní a sklo 1x měsíčně. V obci Skůry se místo na tříděný odpad nachází vedle
autobusové čekárny, v Křovicích u autobusové zastávky. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů
dávali plastové láhve, krabice a kartony od zboží sešlapané. Dále žádáme občany aby, pokud jsou
kontejnery plné, nedávali odpad vedle kontejnerů, hromadí se u kontejnerů nepořádek a vítr ho
rozfouká do okolí, odpad postavený u kontejnerů na tříděný odpad popeláři neodvezou!

KOMUNÁLNÍ ODPAD – od ledna 2020:
Od ledna 2020 se koná svoz komunálního odpadu jedenkrát za 14 dnů, a to celoročně. Svozový
den je pátek každý lichý týden v měsíci.
V Hobšovicích dne 25.10. Jitka Jeřábková Dis., starostka

