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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace obecního úřadu ………

Poplatek za odpad 2022
Vážení občané,
Již několik let dostáváte informaci z obecního úřadu o stále se zvyšujících
cenách likvidace odpadů v naší obci a o nutnosti navýšit poplatek.
Věřte, že i v zastupitelstvu proběhla obsáhlá debata nad tímto problémem a
tak se vám pokusíme přiblížit způsob, kterým jsme došli k nutnosti poplatek
za sběr, třídění … navýšit.
V roce 2008 proběhlo poslední navýšení ceny poplatku. V té době obec
vydávala za odpady částku 440.491,07Kč, skutečný náklad na osobu byl 747,Kč a poplatek činil 500,-Kč ( jeho výše daná vyhláškou činila již v roce 2014
částku1.000,-Kč, ale byla stanovena sleva na trvale žijícího občana ve výši
50%, proto jsme platili 500,-na osobu)
Tím jak se postupně zvyšují ceny všech komodit, došlo k tomu, že v roce 2020
činil skutečný náklad již 734.849,93Kč a poplatek stále jen 500,-Kč.
I obec se musí chovat hospodárně, proto byly částky znovu přepočítány a nový
poplatek platný od 1.1.2020 byl stanoven na částku 1.000,-Kč.
Pro občany ve věku 70 let a výše je stanovena sleva ve výši 40%, tzn., že
zaplatí 600,-Kč. Jsme si vědomi, že pro vícečlennou rodinu by byl náhlý nárůst
ceny veliký, proto bude stejná sleva 40% uplatňována na děti do 15 let věku.
Kdy zaplatíme?
Poplatek za komunální odpad je splatný do 31.5. kalendářního roku. Zaplatit
je možno jednorázově, nebo ho splácet postupně! Stačí v průběhu ledna
navštívit obecní úřad, domluvit si splátkový kalendář a hodnotu poplatku
začít splácet.
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Poplatek stanovený na 1 poplatníka

……………1.000,-Kč

Osoba, která dosáhla v daném roce 70let a starší

………………600,-Kč

Dítě, které dosáhlo v daném roce 15 let a mladší

………………600,-Kč

Dítě narozené v daném roce

…………………..0,-Kč

Současně dojde ke změnám velikosti sběrných nádob. U bytových domů budou
umístěny velkoobjemové kontejnery o objemu 660 l
U domů budou velikosti popelnic upraveny individuálně, podle členů, kteří
v domácnosti bydlí, nejvíce však 1-2 osoby ………..80l, 3-5osob 120l. Již dnes se
nám stává, že i vícečetná domácnost požádá o malou popelnici, protože
důsledně odpad třídí.
Všechny nádoby budou odváženy v pravidelném cyklu a to ve středu každý
týden.
U chat a chalup budou umístěny 60l popelnice s týdenním vývozem od 1.4. do
30.10.,případný jiný svoz bude domluven individuálně
Závěrem doplňujeme, že změna objemu svozových nádob je nutností i
vzhledem k zákonu o odpadech, který ukládá omezování množství
odpadů.
Výňatek ze zákona:
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
§10
Předcházení vzniku odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a
který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 15)
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(5) Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně
závaznou
vyhláškou
obce
komunální odpad
a
odpad podobný
komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená,
pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem
stanoveným tímto zákonem.

Prosím důsledně třiďte odpady!
Bioodpad-kompostéry
Plasty-žluté pytle, žluté kontejnery
Sklo-zelené kontejnery
Papír- modré kontejnery
Nápojové tetrapaky-oranžové pytle
Kov-šedé pytle
Velkoobjemové kontejnery budou v místních částech – Petrohrad, Černčice a
Bílenec, otevírány vždy 1.sobotu v měsíci, případně v jiném termínu po
předchozí domluvě na obecním úřadu.

Stránka 4

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
08.10.2021 – 09.10.2021
V pátek 08.10.2021 v době od 14,00hod. do 22,00hod. a v sobotu
09.10.2021 v době od 8,00hod. do 14,00 hod. Proběhly v naší obci volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Níže uvádíme výsledky voleb v obci.
Celkový počet voličů zapsaných v seznamech
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
Volební účast

529 voličů
310 voličů
58,6 %

Strany, které zíslaly hlasy – pořadí dle vylosovaných volebních čísel:
1. Strana zelených
2. Švýcarská demokracie
3. VOLNÝ blok
4. Svoboda a přímá domokracie
5. Česká strana sociálně demokratická
6. Trikolora Svobodní Soukromníci
7. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
8. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
9. Urza.cz:Nechceme vaše hlasy
10.PIRÁTI a STAROSTOVÉ
11.Komunistická strana Čech a Moravy
12.ANO 2011

5 hlasů
1 hlas
3 hlasy
60 hlasů
14 hlasů
6 hlasů
11 hlasů
35 hlasů
2 hlasy
46 hlasů
13 hlasů
113 hlasů

Do dnešního dne, tj. 25.10.2021 doposud nebylo rozhodnuto o
platnosti voleb, Nejvyšší správní soud řeší podané stížnosti na výsledky
hlasování.
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Navýšení cen o výši DPH od 01.11.2021
Obec Petrohrad se k datu 01.11.2021 stává plátcem daně z přidané
hodnoty tzv.DPH. Důvodem změny je vyšší těžba dřeva v obecních lesích po
červnovém “Downburstu”, kdy k 01.09.2021 obec překročila stanovený limit
obratu příjmů ve výši 1.000.000,-Kč.
Co tato změna znamená pro občany obce???? Změna se dotkne těch,
kdo mají od obce pronajaté pozemky, odkupují od obce palivové dřevo atd.
Navýšení o DPH se netýká místních poplatků – poplatek za odpad, poplatek za
psa či pronájmu hrobového místa.
Přerušení dodávky elektické energie
ČEZ Distribuce a.s., oznamuje že dne 15.11.2021 v době od 7,30hod
do 15,30hod dojde k přerušení dodávky elektrické energie v místní části
Bílenec.
Přerušení se týká následujících nemovitostí:
Č.p. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 37-46, 47, 48, 53, 54, 55
Č.e. 1, 3, 5, 34
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2.Spolkový ples
Vzhledem ke zhoršující se covidové situaci neproběhne plánovaný
2.Spolkový ples pořádaný místními spolky – VEEV z.s., FK Petrohrad, SDH
Petrohrad a Obcí Petrohrad.

Modlitba za zemřelé

Kněz římskokatolické církve Kralovice P. Milan Geiger
zve v sobotu 6.11.2021 od 9.30hodin
ke společné modlitbě za zemřelé.
Ta se uskuteční na hřbitově v Petrohradě

Nové autobusové spojení do Prahy a zpět
Autobusové spojení zajišťuje dopravce Transdev Střední Čechy s.r.o., se
sídlem Lubenská 1588, 269 01 Rakovník. Od 12.12.2021 lze využít
autobusovou zastávku na znamení na silnici I/6.
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Duchové v Petrohradě
Schody kaple sv.Vavřince v Petrohradě zdobí od 27.10.2021 duchové,
které vytvořili v terapeutické dílně pana Petr Kunc a paní Martina
Provázková ( oba na snímku ) společně s klienty Psychiatrické léčebny
Petrohrad p.o..
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Uskutečněné akce …..

Koncert v kapli Všech svatých Petrohrad a lampiónový průvod
V sobotu 02.10.2021 se po delší odmlce uskutečnil koncert v kapli
Všech svatých v Petrohradě. Pro děti byl připraven doprovodný program
spolkem VEEV z.s. a to podzimní dílničky v domku u PL Petrohrad p.o., kde si
mohly vyrobit podzimní dekorace a poté vyrazily s lampióny na kapli.
Na příchozí u kaple čekalo občerstvení v podobě horkého svařáku,
kávy či čaje, dle vlastního výběru, dále pak opečená klobása či buřt a
v neposlední řadě drobné občerstvení ve formě sladkého či slaného pečiva –
koláče, plněné rohlíčky, slané šneky atd.
Samotný koncert zahájil soubor La Dolce Vita ze Sokolova v 17,hod., po
tomto vystoupení následovalo hudební vystoupení Josefa Vágnera.
Věříme, že se všem akce líbila a budeme se těšit na další společné setkání
na následujících akcích.
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Projekt 72 hodin
Kulturní výbor obce Petrohrad se zapojil do projektu 72 hodin. Akce byla
uzavřená. Akce se zúčastnili zástupci SDH Petrohrad, FK SOKOL Petrohrad a
spolku VEEV,z.s.
Uklízelo se v tzv lesíku v Černčicích, kde vznikne Včelí stezka, na kterou získal
spolek VEEV,z.s. menší finanční částku. Z projektu 72 hodin se získalo několik
keřů a ovocných stromů.
Moc děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům.
Za kulturní výbor Martin Zelenka
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Musherské závody
Pan Václav Zetek, občan naší obce reprezentuje naší obec na
soutěžích psích spřežení na republikové úrovni tak i na evropské a světové.
V současné době se pan Zetek zúčastnil závodů psích spřežení v Hrobu u
Teplic a v Červeném Kostelci, kde v dané kategorii obsadil 3.místo. Nyní se
připravuje na Mistrovství evropy v Německu a Mistrovství světa ve Švédsku.
Aktivita pana Zetka je podporována i z rozpočtu obce prostřednictvím
poskytnutého Dotačního příspěvku ve výši 9.600,-Kč.
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 28.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.října 2021
01/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Ivanu Hůrkovou a pana Josefa
Ptáka

02/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 8. Organizační
záležitosti

03/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Povodí
Ohře s.p. na pozemky pro Vodní dílo Kryry za cenu 29.358.510,00Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy

04/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Českými
dráhami a.s. na parcelu č. 825/13 v k.ú. Petrohrad za cenu 170.000,-Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

05/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pana Martina Foldy na pořízení změny územního
plánu Obce Petrohrad zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, za
podmínky, že změna bude financována navrhovatelem.

06/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Petrohrad č. 1/2021,
kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
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07/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Petrohrad č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

08/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu hudební produkce a poplatků OSA pro Spolkový
ples konaný dne 13.11.2021 do maximální výše 20.000,-Kč.

09/28/2021

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2021, které je přílohou
č.3 zápisu.

10/28/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2021, které je přílohu č. 4
zápisu.

Radim Benda
Místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
Starostka Obce Petrohrad
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