OBECNÍ
ZPRAVODAJ

č. 4/2014 – červenec 2014

Chožov - Mnichovský Týnec - Třtěno

Vážení spoluobčané,
od vydání posledního „Obecního zpravodaje“č.3/2013 uplynul téměř rok, ale není to tím,
že bychom Vás neměli o čem informovat a nebo, že by se na Obecním úřadě zastavil čas –
je to tomu právě naopak.
Obecní zpravodaj tvoříme vlastními silami a volného času mnoho nezbývá. Upustili jsme
od obsáhlého výčtu usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce – uvádíme to
nejdůležitější a větší část obsahu věnujeme naší akci nejdůležitější - výstavbě kanalizace
v našich obcích. I když peněz v této době není nazbyt, snažíme se, aby naše obce byly
příjemným místem k životu. K tomu mohou pomoci i zdánlivé maličkosti, hlavně větší
ohleduplnost k prostředí, v němž žijeme.

Stručně ze Zastupitelstva obce Chožov – 09/2013 – 06/2014
(úplný výčet usnesení z veřejných zasedání ZO na web.stránkách obce: www.chozov.cz)
ZO schvaluje:
660/13 - Dílčí zápis přezkoumání hospodaření obec Chožov za období 1. 1. 2013 – 30. 6.
2013 – bez závad.
661/13 - Schválení hospodaření obce k 30.9.2013:
příjmy k 30. 9. 2013 činí 6 629 741 Kč
výdaje k 30. 9. 2013 činí 4 469 940 Kč
rozdíl
+ 2 159 801 Kč
668/13 - Uspořádání zájezdu do Národního divadla – 9. 11. 2013 – na div. představení
„Naši furianti“. Cena vstupenky 490,- Kč. Příspěvek obce ve výši 200 Kč.
Cenu dopravy hradí obec Chožov.
686/13- Zrušení VŘ na technický dozor stavby - „Chožov, Mnich. Týnec, Třtěno – ČOV a
kanalizace“ – vyhlášeného dne 10. 9. 2013.
687/13 - Vyhlášení nového VŘ na technický dozor stavby - „Chožov, Mnich. Týnec,
Třtěno – ČOV a kanalizace“ – upřesněny zadávací podmínky.
689/13 - Uzavření „ Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb pro Obecní
knihovnu Chožov“ ve výši 10,- Kč/ občan - na rok 2014.
700/13 - 1) schvaluje Územní plán Chožov, zpracovaný Ing. arch Jitkou Fikarovou.
2) Zastupitelstvo obce Chožov souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání
územního plánu Chožov.
3) Zastupitelstvo obce Chožov vydává po ověření podle § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších právních předpisů, že Územní plán Chožov není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky 2008, se Zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů a jako orgán příslušný podle § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších
právních předpisů, za použití § 43 odst. (4) a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 84
odst. 2 písmene y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění Územní plán Chožov formou „Opatření obecné povahy č.1/2013“.
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701/13 - Rozpočet obce Chožov na rok 2014
příjmy:
7.170.000 Kč
výdaje:
13.967.000 Kč
financování: - 6.979.000 Kč.
rozdíl ve financování bude hrazen z úspor minulých let (jedná se o financování
ČOV a kanalizace a rekonstrukci KD ve Třtěně).
703/13 - Podání žádosti na ROP Severozápad – dotace na revitalizaci zeleně a opravu KD v obci Třtěno - minimální částka rozpočtu musí činit 5 mil.- spoluúčast obce 15 –
20%.
711/14 - Informaci o změně spínání veřejného osvětlení v Chožově – pokusně zkráceno o
20 min.
716/14 - Doporučení hodnotící komise, že vybraným uchazečem ve věci veřejné zakázky na
technický dozor stavby (TDS) na akci „Chožov, Mnichovský Týnec,Třtěno ČOV a kanalizace“, je p. Ing. Tomáš Melichar (IČO: 131 384 13) s nejnižší cen.
nabídkou.
717/14 - Zastupitelstvo obce schvaluje, aby paní starostka Miroslava Otoupalová jako osoba
oprávněná, podepsala smlouvu s vybraným uchazečem na TDS ihned po uplynutí
odvolacích lhůt v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění.
718/14 - Zastupitelstvo obce schvaluje (jednomyslně) doporučení hodnotící komise a
rozhodlo, že vybraným uchazečem ve věci veřejné zakázky zhotovitele stavby na
akci „Chožov, Mnichovský Týnec,Třtěno - ČOV a kanalizace“, je společnost 1.
SčV, a.s., (IČO: 475 49 793), která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
719/14 - Zastupitelstvo obce schvaluje, aby paní starostka Miroslava Otoupalová jako
osoba oprávněná, podepsala smlouvu s vybraným uchazečem na zhotovitele
stavby ihned po uplynutí odvolacích lhůt v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v platném znění.
720/14 - Podání žádosti o příspěvek na „ČOV a kanalizace“ – KÚ Ústeckého kraje - vodní
hospodářství.
721/14 - Výběr firmy Provod s.r.o. Ústí n/L na zpracování a podání žádosti a závěrečné
vyhodnocení - na dotaci z KÚ ÚK na dofinancování stavby „Chožov,
Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace“ - zastupitelstvo obce schvaluje,
aby paní starostka Miroslava Otoupalová jako osoba oprávněná, podepsala
smlouvu s vybraným uchazečem k podání žádosti na dotaci na KÚ ÚK – vodní
hospodářství.
722/14 - Zajištění administrace žádosti projektu včetně zpracování závěrečného
vyhodnocení akce z dotačního titulu OPŽP - „ČOV a kanalizace“ - firmou Provod
s.r.o. a pověřuje starostku obce Miroslavu Otoupalovou k podpisu Smlouvy o dílo
s fi. Provod s.r.o. Ústí n/L.
723/14 - Zajištění autorského dozoru stavy „Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a
kanalizace“ fi. Provod, s.r.o. a pověřuje starostku obce Miroslavu Otoupalovou
k podpisu Smlouvy o dílo s fi. Provod s.r.o. Ústí n/L.
753/14 - Rozvojovou strategii obce Chožov na období 2014-2020, formou zapojení obce:
I. do projektu SERVISO, o.p.s. z Programu rozvoje venkova s názvem „Příprava
podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území a partnerství v SERVISO,
o.p.s.“ (reg. číslo 13/018/34100/342/000014) bez finanční spoluúčasti obce,
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do projektu SERVISO, o.p.s. z Operačního programu Technická pomoc (MMR
ČR) s názvem projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro území MAS SERVISO, o.p.s. (reg. číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00236).
III. Profil obce: akce, které jsou naplánované k realizaci v příštím obodbí:
- Dětská hřiště pro mládež-dovybavení
- Sportovní hřiště v Mnichovském Týnci
- Oprava II. části hřbitovní zdi v Chožově
- Oprava KD Třtěno a dovybavení interiéru KD
- Revitalizace zeleně Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno
- Oprava střechy – KD Mnichovský Týnec
- Výměna oken u budovy čp. 155 v Chožově
- Změna vytápění budovy OÚ, Chožov 154
- Chodníky a místní komunikace
- Vybudování bezdrátového centrálního místního rozhlasu
- Oprava kapličky v Mnichovském Týnci
- Oprava hráze požární nádrže ve Třtěně
- Rozšíření sportovního areálu v Chožově
- Vybudování technického zázemí obce Chožov (garáže pro zem. techniku,
dílnu).
754/14 - Financování stavby kanalizace a ČOV i formou úvěru výši 10 mil. Kč.
757/14 - Smlouvu s ÚP ČR na rok 2014 na 4 pracovní místa v rámci VPP.
759/14 - Snížení měsíční odměny na 280 Kč pro zastupitele, kteří mají menší účast jak 50%
na jednáních zastupitelstva obce.
763/14 - Úhradu autobusu do Hudebního divadla Karlín, Praha 8, na představení „Aida“.
764/14 - Uspořádání a financování oslav MDŽ v KD ve Třtěně dne 8. 3. 2014 obcí Chožov.
769/14 - Starostce: předat obecní kroniky Chožova do Okresního archivu v Lounech.
782/14 - Výběr firmy na ozdravené prořezy 19 ks stromů – náves Chožov.
Vybraná fi. Sadové úpravy Honka s.r.o.
783/14 - Výběr banky na uzavření smlouvy na úvěr ve výši 10 mil. Kč – zajištění
financování ČOV a kanalizace. Schválen návrh na uzavření úvěru: u KB – roční
úroková sazba 1,29%.
784/14 - Zvýšení ceny z pronájmu (pachtu) zemědělských pozemků na 2 000 Kč/ha.
785/14 - Uzavření dohody s jednotlivými nájemci zem. pozemků na doúčtování nájemného
ve výši 1 500,- Kč/ ha - za rok 2013.
792/14 - Cenovou nabídku na opravu hasičské stříkačky SDH Třtěno - ve výši 45 000 Kč
bez DPH – fi. Service-ps12.cz.
794/14 - Rozpočtové opatření č. 1/2014 – příjmy: 712.800,-Kč, výdaje: 8.486.000,-Kč.
822/14 - Opravu autobusové čekárny v Mnichovském Týnci - ve výši 35 500 Kč.
II.

ZO bere na vědomí:
678/13 - Vyhlášení VŘ – „Kanalizace a ČOV“ na zhotovitele stavby 22. 10. 2013
vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby „Chožov, Mn. Týnec, Třeno – kanalizace a
ČOV“ – zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Otevírání obálek 28. 11. 2013
– ve 14:00 hod.
679/13 - Informaci o technickém dozoru stavby - 1. 11. 2013 (proběhla informační schůzka
ohledně dalšího hodnocení splnění kvalifikačních požadavků jednotlivých žadatelů
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– byla odeslána informace všem zájemcům o doplnění chybějících údajů – stále
v jednání).
798/14 - Nahrávání jednání veřejného zastupitelstva konaného dne 20. 5. 2014.
800/14 - ČOV a kanalizace – průběžné informace
Dne 15. 5. 2014 – proběhlo veřejné setkání občanů v KD Třtěno, 1x za 14 dnů
probíhají pravidelné kontrolní dny.
Nabídku firmy 1.SčV, a.s. - zprostředkování odprodeje materiálu pro občany –
na vybudování soukromé části kan. přípojky – revizní šachty , trubky apod.
807/14 - Výměnu kontejnerů na separovaný odpad – od 06/2014 – všechny kontejnery od fi.
EKO-KOM – bezúplatný pronájem – roční úspora cca 20 tis. Kč.
808/14 - Vyhodnocení umístění rychlostního radaru – v době od 24. 10. 2013 – 2. 5. 2014
– 50 512 záznamů z toho 6 500 nad povolenou rychlost 50 km/hod.

Stručné zhodnocení volebního období
Myslím si, že za uplynulé volební období jsme odvedli dost práce. Já považuji toto
zastupitelstvo za velmi odpovědné – pravda někdy se i trochu pohádáme , ale v zásadě
táhneme za jeden provaz. Vesnice žije kulturou, sportem – stále je zde však prostor pro další
aktivity. Chybí větší zapojení občanů do života ve vesnici, aby přišli s tím, že chtějí něco
udělat - prostě překonat takovou tu pohodlnost, že nedělat nic je lepší a jen čekat co pro ně
kdo vymyslí…
Z pohledu „úřadu“ můžeme konstatovat, že důležitým dokumentem, který se podařilo
zastupitelstvu obce prosadit bylo:
-

vydání „Územního plánu obce“, který stanoví priority obce pro další období zhruba
10 let i více, záleží na financích a na tom, jak se nám bude dařit vše plnit

-

pro děti v našich obcích se nám podařilo vybudovat „dětská hřiště“ – malá, ale určitě
plní svoje poslání

-

další zásadní věcí, která se i přes velké potíže podařila „rozjet“ je – získání
„Stavebního povolení“ a následně zahájení výstavby „Kanalizace a ČOV“
v návaznosti na získání dotace od MŽP.

-

Obec Chožov podala Okresnímu soudu v Lounech návrh na zrušení nevýhodné
nájemní smlouvy z r. 1996 - s EUROVIÍ Kamenolomy, a.s., která v kamenolomu
Chraberce má od obce pronajato cca 5 ha pozemků za roční pronájem 36 000 Kč!!!
Veškerá ústní jednání byla neúspěšná.

-

Zastupitelstvo obce Chožov se sešlo v současném volebním období na 35. veřejných
zasedáních zastupitelstva obce. Scházíme se pravidelně na pracovních poradách, kde
operativně řešíme vzniklé problémy. K datu 26. 6. 2014 jsme vzali na vědomí,
schválili a uložili 860 důležitých rozhodnutí. Účast zastupitelů na veřejných
zasedáních zastupitelstva obce se pohybuje od 28% - 50% - do 100%.
Co na to voliči???

Pro naši práci potřebujeme především klid a prostor, občané potřebují být informováni o
faktech a událostech a to se domnívám - činíme. Proto Vás – občany – tímto žádáme,
navštěvujete veřejná zasedání zastupitelstva obce – sledujte chování a názory zastupitelů,
které jste volili.
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Vedení obce rozhoduje o důležitých věcech, jak zachovat a dále zlepšit fungování obce,
jeho úřadu a organizací, kam směřovat další rozvoj, co opravit a vylepšit, a to vše, jak jinak,
s omezeným množstvím finančních prostředků. Jsem ráda, že se mě a mým kolegům
v zastupitelstvu obce podařilo udržet a upevnit vzájemnou spolupráci, důvěru a průhledné
rozhodování. Věřím, že to přispělo k tomu, abychom rozhodovali správně, ve prospěch
našich obcí a jejich občanů.
Předkládáme – analýzu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Chožov r. 2010 - 2013
Rok 2010
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k
31. 12. 2010

Příjmy

5 758 000,00

7 042 700,00

7 340 673,45

Výdaje

5 511 000,00

8 006 000,00

7 273 038,41

247 000,00

-963 300,00

+ 67 635,04

Příjmy

Schválený
rozpočet
6 003 000,00

Upravený
rozpočet
7 559 100,00

Plnění k
31. 12. 2011
7 585 419,63

Výdaje

5 776 000,00

6 208 900,00

5 969 777,57

227 000,00

1 350 200,00

+ 1 615 642,06

Příjmy

Schválený
rozpočet
6 540 000,00

Upravený
rozpočet
8 726 200,00

Plnění k
31. 12. 2012
8 727 986,34

Výdaje

5 966 000,00

7 433 100,00

7 256 784,87

574 000,00

1 293 100,00

+ 1 471 201,47

Saldo příjmů a
výdajů

Rok 2011

Saldo příjmů a
výdajů

Rok 2012

Saldo příjmů a
výdajů

Rok 2013
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k
31. 12. 2013

Příjmy

6 729 000,00

9 103 800,00

9 097 204,00

Výdaje

6 182 000,00

6 130 600,00

5 876 803,00

547 000,00

2 973 200,00

+ 3 220 402,00

Saldo příjmů a
výdajů
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Téma č. 1 – ČOV a kanalizace
Od 07/2013 probíhaly intenzivní přípravy na zadávacích podmínkách pro vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele stavby „Chožov, Mnichovský Týnec, Třeno - ČOV
a kanalizace“ a na technický dozor stavby.
VŘ na veřejnou zakázku v režimu otevřeného podlimitního řízení „Chožov, Mnichovský
Týnec, Třeno - ČOV a kanalizace“ bylo vyhlášeno 22. 10. 2013 ve Věstníku veřejných
zakázek pod ev. číslem zakázky 370749. Dne 29. 1. 2014 bylo vydáno oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky. Cenové nabídky hodnotila odborná komise včetně zástupců obce
Chožov – p. Josefa Žáčika, Zdeňka Vainerta a Jaroslava Koubka.
Cenovou nabídku do VŘ podalo celkem 9 firem (1 firma vyloučena okamžitě pro
nedodržení termínu podávání cen. nabídek). Celkem hodnoceno 8 firem z toho 4 vyloučeny
– pro chybné kalkulace v jednotlivých položkách výkazu výměr, chybné vyčíslení
požadované rezervy, nepředložení úplného soupisu prací apod.)
Cenové nabídky se pohybovaly v rozmezí od 70 512 815,- Kč – do 85 101 794 Kč.
Jediné hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla ekonomická výhodnost.
Komisí pro VŘ - byla vybrána firma 1. SčV, a.s. (1. Středočeská vodárenská, a.s.)
– v celkové výši 70 512 815 Kč tj. - 91% z původní ceny projektu.
Podklady pro vyhodnocení průběhu VŘ jsme na SFŽP předali do 10 dnů od podpisu
smlouvy se zhotovitelem díla, která byla podepsána 28. 2. 2014. Na základě vyhodnocení
bude SFŽP vydáno „Rozhodnutí o přidělení dotace“ a bude následovat podpis smlouvy.
Řídící orgán:
Zprostředkující subjekt:
Příjemce dotace:

Ministerstvo životního prostředí - MŽP
Státní fond životního prostředí ČR - SFŽP
Obec Chožov

Vzhledem k závaznému termínu dokončení akce do 09/2015, kdy musí být finanční
prostředky vyčerpány – jsme začátkem dubna 2014 učinili dotaz na SFŽP – zda můžeme
započít s pracemi. Bylo nám sděleno, že ano a vydání „Rozhodnutí o přidělení dotace“ je
otázkou „kosmetických úprav“. Práce na výstavbě jsme započali v 04/2014 - hlavně z
obavy dodržení termínu dokončení.
K 20. 7. 2014 – nebylo SFŽP vydáno žádné rozhodnutí. Naopak – na náš opětovný dotaz,
kdy bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace - jsme obdrželi informaci, že se uvažuje o
korekci ve výši 25% částky dotace použité na financování veřejné zakázky (pro nás by to
činilo cca 13 mil. Kč) – z právního hlediska prý máme nastaveny nevhodně technické
kvalifikační předpoklady. Společně s místostarosty, jednatelem fi. Provod a jejím právním
zástupcem jsme vyvolali schůzky na SFŽP a na MŽP u ředitele evropských fondů a vedli
nekompromisní jednání. Jednání na SFŽP a MŽP nepřineslo žádný výsledek a proto byly
práce na výstavbě kanalizace dočasně zastaveny.
Naše 17 denní úsilí o doložení tvrzení, že technické kvalifikační podmínky byly nastaveny
oprávněně – bylo dne 26. června 2014 – SFŽP akceptováno a zohledněno –
a v další administraci akce bude nadále pokračováno bez udělení korekce.
V současné době probíhá další jednání se SFŽP ohledně uznání délek veřejných částí
kanalizačních přípojek do uznatelných nákladů. Získání a obhájení dotace je velmi složité
a časově náročné. V médiích se stále mluví o kolik miliard v Evropské unii naše republika
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přijde, že dotace neumíme čerpat - naše obec je čerpat chce a udělali jsme pro to maximum.
My, zastupitelé obce Chožov dnes a denně zažíváme nepředstavitelnou byrokracii úředníků
na Státním fondu životního prostředí v návaznosti na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace.
Vážení občané,
s výstavbou kanalizace a ČOV jsme na začátku, ale tohle je moc důležitý okamžik bez
kterého by se nedalo pokračovat dál. Po letech, kdy obec neměla ani korunu dluhu si
budeme muset půjčit na naši spoluúčast cca 10 mil. korun a hlavně, že kanalizaci bez dotace
bychom nikdy nemohli zrealizovat.
Určitě přijdou starosti a problémy, které budeme muset řešit během výstavby, ale když
všechno budeme řešit v klidu a s chladnou hlavou věřím, že to zvládneme.
A co je nejdůležitější? Že až všechno dotáhneme do zdárného konce – začneme i my tady
v našich obcích dodržovat zákon o vypouštění odpadních vod. Každý vlastník nemovitosti
produkující odpadní vody je povinen tyto vody likvidovat v souladu s platnými právními
předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb. a vodách a zákon č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Kdo z Vás toto splňuje??
„Čištění“ vzniklých odpadních vod v prastarém septiku nebo jejich jímání v netěsnící
žumpě současným předpisům neodpovídá!!
Napojením svých nemovitostí na nově budovanou kanalizaci s odvedením odpadních vod na
ČOV se vyřeší problém každého, kdo produkuje odpadní vody – navždy, a to tím nejlepším
způsobem. Zvýší se úroveň bydlení, zhodnotí se Vaše nemovitosti a hlavně – zlepší se
dopad na životní prostředí.
Kanalizační přípojky
Občanů se nejvíce dotkne - výstavba kan. přípojky pro jejich nemovitost.
Pro každý napojovaný objekt musí být zpracováván projekt celé kanalizační přípojky,
kanalizační přípojka je dle stavebního zákona stavbou a podléhá vydání územního souhlasu
(rozhodnutí).
Ti z Vás, kteří si „objednali a zakoupili“ projektovou dokumentaci na kan. přípojku – mají
tyto starosti vyřešeny. Obec Chožov požádala o vydání jednotného územního rozhodnutí na
umístění kan. přípojek na základě zpracované projektové dokumentace pro jednotlivé
nemovitosti.
Pokládku potrubí na vašich pozemcích (domovní část kanalizační přípojky) může na
objednávku majitele napojovaného objektu podle projektové dokumentace realizovat
jakákoliv odborná firma. Výkop rýhy pro přípojku si majitel napojované nemovitosti může
provést svépomocně. Po realizaci výkopu rýhy a instalaci kanalizačního potrubí je nutné
kontaktovat zástupce investora pověřeného dozorováním stavby, který odsouhlasí provedení
přípojky zápisem do stavebního deníku přípojek a na základě jeho souhlasu může být
přípojka zasypána.
Na každé nové kanalizační přípojce musí být osazena tzv. revizní šachta. Revizní šachta je
umístěna na domovní části kanalizační přípojky.
Pro jednotlivé vlastníky nemovitostí obec „vyjednala množstevní slevu“ a občané si mohou
potřebný materiál (trubky, kolena, revizní šachtu) pro vybudování domovní části přípojky –
závazně objednat na Obecním úřadu Chožov – do 29. 8. 2014.
Seznam potřebného materiálu pro Vaše domovní přípojky je k dispozici na Obecním úřadu.
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Potrubí prům. 150 mm

90 Kč/ m

Revizní šachta (pojezdová)

3 047 Kč/ks

Revizní šachta (zeleň)

1 825 Kč/ks

Samotné přepojování domovních kanalizačních přípojek na novou kanalizaci bude probíhat
až po uvedení ČOV do provozu (cca podzim 2014) – bude včas oznámeno.
Nově budovaná kanalizace bude výhradně splašková, nesmějí do ní být napojeny svody
dešťových vod.
Otázka:

Mohou občané likvidovat odpadní vody bez připojení na kanalizace tzn. stávajícím
způsobem?
Ano, ale … je nezbytně nutné mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Uživatel
musí mít povolený způsob jiný (např. žumpa, domácí čistírna odpadních vod) a tento musí
být schopen doložit. Tzn. musí mít příslušné povolení stavebního nebo vodoprávního úřadu
k takové likvidaci odpadních vod, musí mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob
likvidace odpadních vod musí provádět nezávadným způsobem. Žumpa např. nesmí být
opatřena odtokem nebo přelivem, musí být vodotěsná a musí být v pravidelných intervalech
vyprazdňována s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Je nutné však upozornit,
že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí.
Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační
sítě již nebude do budoucna možná.
Po uvedení nové kanalizace do provozu – nebude možné odpadní vody likvidovat
stávajícím způsobem. Vzhledem k těmto skutečnostem a s ohledem na platnou legislativu
vydá obec „Rozhodnutí“ o povinném připojení občanů na kanalizaci.
Ještě několik málo slov starostky obce:
Chci Vás požádat - budete-li mít jakékoli dotazy, pochybnosti – neváhejte mne kontaktovat –
osobně na obecním úřadě, telefonicky na tel. č. 724 179 911 a je možné komunikovat i přes
email - ouchozov@seznam.cz
Ptejte se na cokoliv – do problematiky kanalizace a ČOV jsem dosti zasvěcená a pokud
nebudu znát odpověď – určitě Vám poradím, kde se zeptat nebo pro Vás odpověď zajistím.
Nebuďte skeptičtí a naštvaní – stavíme kanalizaci! Už jenom získání dotace je obrovský
úspěch. I my zastupitelé obce jsme součástí našich obcí a chceme hlavně to, abychom zde
žili spokojený a komfortnější život a k tomu kanalizace určitě přispěje.
Kanalizace není zlo - je to zpříjemnění života a konec starostí kam s odpadními vodami
Společně nás výstavba kanalizace a ČOV bude stát hodně financí a hlavně úsilí a trpělivosti.

Jak daleko jsme s budováním kanalizace?
Chožov – čistírna odpadních vod – po prvních
problémech, kdy došlo k zatopení vyhloubené
jámy spodní vodou a bylo zde cca 1 000 m3 vody
– jsme se konečně „rozjeli“. Dno bylo
Obecní zpravodaj č. 4/2014 – červen 2014
Kontakty: ouchozov@seznam.cz, tel. 415 674 117, 724 179 911
Oficiální stránky obce Chožov - www.chozov.cz
9

odbahněno, zasypáno štěrkem a začínáme s betonováním základů.
Chožov – kanalizace - položeno cca 1 500 m potrubí a s výstavbou denně pokračujeme.
Třtěno – zde máme problémy se spodní vodou a hlavně podložím pod kanalizačním
potrubím.
Terén
je
zde
od
1
m
níže
rozbahněný
a podloží pod kan. potrubí bude nutné podsypávat štěrkem. Operativně bylo rozhodnuto,
že započneme s pracemi na výstavbě kanalizace v Mnichovském Týnci 07/2014
a přebytečný výkopek bude použit ve Třtěně.

Stavíme kanalizaci, ale nezahálíme:
- Na podzim 2013 – jsme uspořádali zájezd do Národního divadla na „Naši
furianty“
- KD Třtěno – probíhá již druhým rokem kroužek „Šikovné ručičky“ – který
úspěšně vede pí. Šárka Vainertová
- Od 10/2013 – 04/2014 – na Obecním úřadu Chožov – probíhal „Kreativní
kroužek“ pro ženy – v průměru se účastnilo 15 – 18 žen
- KD Třtěno 12/2013 – Mikulášská nadílka – velká účast dětí i z širokého okolí
- Kaple Třtěno 12/2013 - tradiční Vánoční trhy – velmi úspěšné
- Cvičení ženy a dívky ZUMBA od 02/2014 – dosud
- KD Třtěno 03/2014 - oslavy MDŽ – účast cca 90 žen
- KD Třtěno 04/2014 – Dětský maškarní karneval – vše OK
- Kaple Třtěno – Jarní velikonoční trhy – vzniká nám nová tradice – chválíme 
- Sportovní hřiště Chožov, dětské hřiště Třtěno – pálení čarodějnic
- KD Třtěno – vystoupení „Koštických ochotníků“ – divadelní představení zhledlo
cca 40 občanů
- Praha 06/2014 – Hudební divadlo Karlín – zájezd na muzikál „AIDA“ – velmi se
líbilo
- Setkání Týnců – 06/2014 – v počtu 32 osob – fotbal, florbal, bowling – děkujeme
za pohodu, kterou svou přítomností hostitelé šířili a mohli jsme tak strávit
společně příjemný den. Těšíme se na další setkání ve Velkém Týnci v roce 2016.
- 5. 7. 2014 – tradiční fotbalový turnaj „memoriál Jaroslava Košťála“, malé setkání
rodáků a večer taneční zábava – organizačně zajistila TJ Sokol Chožov.
Děkujeme všem dobrovolníkům a organizátorům za iniciativu a osobní nasazení při
organizaci výše uvedených akcí.
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Třídění separovaného odpadu
Vzhledem k tomu, že stále dochází k porušování pravidel pro třídění separovaného odpadu
(papír, plasty, sklo) - fi. Marius Pedersen již několikrát odmítla odvoz velkoobjemových
kontejnerů na tříděný odpad, že zde byl i domácí odpad – apeluji na občany, aby v případě
zjištění, že nám někteří neukáznění občané vhazují do barevných kontejnerů odpad, který
tam nepatří – upozorněte Obecní úřad Chožov. Za rok 2013 jsme vytřídili 13,516t a předali
k dalšímu využití.

Kontejner na domácí textil, obuv a hračky je od 07/2014 umístěn u čp.
123 Chožov (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad – dole v zatáčce u
autobusové zastávky)
Na Obecním úřadu Chožov jsou k dispozici bezplatně - žluté a oranžové pytle – k dalšímu
třídění domácího odpadu – tuto možnost využívá velmi málo občanů.

Třídění do barevných pytlů

Třídíme
SMĚSNÉ
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D
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ŘÍÍ !!!!!!
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měěssnnýým
m ppllaasstteem
m
ppoo vvyyttřříídděěnníí ?????? …
…
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veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a
kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren, kbelíky, apod.,
prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových
(polyethylenových) a mikrotenových obalů
znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a
potravin
výroba spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch,
parkovišť, vozovek, pytle na odpad
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krabice od džusů, mléka, vína …
ostatní papírové nebo plastové krabice
výroba papíru a izolačních desek do stavebnictví
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Informace pro občany
Ze společenské kroniky:
Významné životní výročí v 1. pololetí 2014 oslavili tito naši spoluobčané:
60 let:
Karbašová Blanka
Benešová Věra
Janíková Hana
Vilhemová Jana
Kolařík Jiljí
Liška Jiří
65 let:
Fousková Květuše
70 let:
Vydrová Alenka
75 let:
Polák Štefan
Jindřich Jaroslav
Uhrová Helena
80 let:
Andrásová Miroslava
Fidrich Oldřich
85 let:
Beránková Jaroslava

Všem jubilantům přejeme k životnímu výročí hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.
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Ve dnech 10. – 11. října 2014 se budou konat komunální volby
do Zastupitelstva obce Chožov se pro volební období 2014 – 2018 bude volit
9 zastupitelů
Otevírací doba místní knihovny – Obecní úřad Chožov – každý pátek 16:00 –
18:00 hod.
Část knih se pravidelně čtvrtletně obměňuje, je možné zapůjčit si týdeník – Vlasta,
Květy, Tina – knihovnické služby jsou zdarma
Kronika obce Chožova I. a. II. díl a Letopisy Mnichovského Týnce – byly
digitalizovány - CD k zakoupení na Obecním úřadě Chožov - cena 50,- Kč/ks.
Informace pro občany Mnichovského Týnce a Třtěna:
Na pobočce České pošty v Chožově si můžete zajistit vyzvedávání nedoručených
listovních zásilek – každý občan, který o tuto službu bude mít zájem – musí osobně
požádat na kterékoliv pobočce České pošty - o doručování listovních zásilek na poštu
Chožov.
Otevírací doba České pošty Chožov:
Po – Pá – 8:00 – 9:00 hod. 15:00 – 17:00 hod.
Po tel. domluvě možno i mimo otevírací dobu.
Dne 16. srpna 2014 se uskuteční v obci Koštice – tradiční „Olympiáda mezi
vesnicemi“ Soutěží 5 členná družstva, podmínkou je alespoň 1 žena v družstvu.
Zájemci o účast se mohou hlásit do 30. 7. 2014 – na Obecním úřadu Chožov.
Soutěží se v různých „sportovních“ disciplínách. Věříme, že této příležitosti využijete
k reprezentaci naší obce.
Úřední hodiny Obecního úřadu Chožov:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
není úřední den
8:00 – 17:00
není úřední den
8:00 – 13:00

Důležitá tel. čísla

Hasiči (HZS) – 150 / Záchranka (ZZS) – 155 / Policie ČR – 158

Hlášení poruch:

VODA: 840 111 111 / EL. ENERGIE: 840 850 860
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: 800 101 109
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Něco málo z historie…
JAK BYL ZALESNĚN CHOŽOVSKÝ VRCH
J. Jelínek, říd. učitel v.v. v Peruci – leden 1931
Chožovský vrch (356 m nad mořem), na jehož jižním svahu leží obec stejného jména, byl ještě
v letech padesátých minulého století jakou sousedé úplně holý. Pouze sporá tráva místy byla
jedinou vegetací, jinde nelézal sběratel koření jablečník, diviznu, hořec a jiné květiny, kteréž však
byly pouhou výjimkou všeobecné pustoty.
V té době vznikl spor o vlastnické právo vrchu mezi obcí chodovskou a knížecím
velkostatkem. Občané hájili právo, že předkové užívali vrchu k pasení dobytka, velkostatek
dovozoval své vlastnictví placením daní.
Spor konečně rozřešen: velkostatek obdržel vrch, obci se dostalo rozsáhlého úpatí.
Když na to přijel kníže Jan Adolf Schwarzenberg na panství cítolibské a při té příležitosti
navštívil i velkostatek chodovský, byl svými úředníky upozorněn na vrch, rozsudkem jemu
přiznaný. Kníže ihned nařídil vrch zalesniti. První tento pokus byl korunován výsledkem.
K zalesnění zvolen akát, který se do tamní půdy velice dobře hodí, rychle roste a vyniká krásným
květem.
Je podivuhodno, s jakým zájmem stařičký velmož krumlovský zalesnění vrchu sledoval.
Kdykoliv na cestách svých přišel do naší krajiny, vždy vyžádal si výsledky pokusu, dokonce
několikráte se osobně přesvědčil o postupu prací. Nejednou dal se s četnou svojí družinou vyvézti
až na temeno vrchu, kam k účelu tomu na severní straně byla upravena cesta pro povozy, jíž bylo
možno celou horní plochu projeti. Tehdejší knížecí správce E. Hoser z Vršovic, pod jehož
pravomoc dvůr chožovský patřil, bedlivě plnil rozkazy a vůli svého chlebodárce. Již v letech
osmdesátých zalesnění vrchu dostoupilo prvních výsledků: akátový hájek zkvetl bělostným květem
a jeho vůně linula se za večerů do blízké dědiny.
Již tenkráte místní i okolní spolky pořádaly výlety do akátového lesíka, v jehož stínu ztrávili
sousedé přemnohou sladkou chvíli. Ani ti, kdož vystoupili až na nejvyšší vrchol, „Kozí hlava“
zvaný, nelitovali, neboť nádherný rozhled do Poohří i do Středohoří byl jim nemalou odměnou.
Jest to velice chvalitebná snaha jednotlivců i obcí zalesňovati a osazovati neplodná místa
stromovím… Kolik takových úhorů je ještě na našem okrese a kolik Chožovských hájů by mohlo
zdobiti náš žírný kraj!
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Obracíme se tímto na občany Mnichovského Týnce i Třtěna, aby pozvání na „Setkání
rodáků“ předali svým blízkým a známým.

Srdečně jste všichni zváni.
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