Zprávy z České

*** Uplynulé akce***
Dne 9. června proběhl v naší obci již
tradiční Pohádkový les pro děti.
Děkujeme všem organizátorům za
přípravu a gratulujeme všem dětem,
které odvážně zdolaly všechny
nástrahy strašidel a pohádkových
bytostí!

Občasník
1. číslo/Červenec 2013

*** Informace starostky k rekonstrukci kanalizace ***
Vážení spoluobčané,

Gratulujeme rovněž nastupujícím
žáčkům prvních tříd. Slavnostní
rozloučení s mateřskou školou
a předání glejtů školáka se konalo
21. června.
Všem prvňákům přejeme hodně
štěstí v dalším studiu.

ráda bych Vás opět v těchto letních dnech pozdravila a informovala Vás
o rekonstrukci kanalizace, která nás v příštích dnech a měsících čeká.
Stavební zakázku „Rekonstrukce kanalizace v ulici Nová a Hlavní“
vyhrála firma Eurovia CS, a.s., za cenu 13 306 366,- Kč.
Jak budeme celou stavbu financovat :
6 mil. Kč – vlastní zdroje
3,95 mil.Kč – dotace z JMK
4 mil. Kč úvěr na 5 let (při zachování současného hospodaření obce to
obecní rozpočet zatíží minimálně)

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká se bude konat 29. 7. 2013
v 19:00 v zasedací místnosti sokolovny.

Smlouvu s firmou Eurovia CS, a.s., jsem podepsala dne 17. 7. 2013
a 18. 7. 2013 bylo předáno staveniště.
Nyní firma provádí vytyčení inženýrských sítí, stanovení dopravního
značení a další činnosti spojené s přípravami před zahájením
výkopových prací. Na vnitřních stranách občasníku najdete podrobný
harmonogram stavby.

Obec Česká přeje všem svým občanům příjemné
prožití letních prázdninových dnů.

Čeká nás spousta práce, vynaložení nemalých finančních prostředků a
značné obtíže spojené se stavbou. Chtěla bych Vás požádat o trpělivost
a shovívavost. Odměnou nám budou nové ulice, na kterých se všem
bude příjemně bydlet.

Zpravodaj obce Česká, červen 2013, Ev. Č. MK ČR E 21297.
Vydává OÚ Česká nákladem 440 výtisků.
Redakční rada: Anna Jordanová, Ing. Jana Chiniová, Ing. Vladimír Tichý, Lenka Mičánková.
Připomínky a podněty zasílejte na e-mail nebo doručte na obecní úřad.
Redakční úprava vyhrazena. Neprodejné
Kontakt: obec-ceska@volny.cz, www.ceska.cz

Ing. Jana Chiniová
starostka
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Vyhláška o omezení hlučných činností
Na základě žádosti občanů Zastupitelstvo obce Česká vydalo na svém
zasedání dne 24. 6. obecně závaznou vyhlášku regulující hlučné projevy
v nočních hodinách a o svátcích.
Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00 hodin. V této době je každý
povinen zachovat klid a neprovozovat hlučné činnosti.
Dále jsou občané povinni zdržet se ve státem uznaných dnech
pracovního klidu provozování hlučných činností jako např.
práce s motorovou pilou, cirkulárkou, sekačkou trávy apod.

Očíslování veřejného osvětlení v obci
Všechny sloupy veřejného osvětlení v obci Česká jsou očíslovány. V
případě jejich poruchy nahlaste tuto skutečnost a číslo sloupu na obecní
úřad v České - tel: 541 232 126. Děkujeme.

Nový tržní řád obce
Zastupitelstvo obce Česká na svém zasedání 24. 6. 2013 schválilo nový
tržní řád. Na území obce je tímto zakázán podomní a pochůzkový
prodej jakéhokoli zboží a služeb. Jediné možné a pro tyto účely vyhrazené místo je prostranství před obecním úřadem.
Tento tržní řád byl vytvořen na základě stížností občanů na zvýšený výskyt neseriózních podomních obchodníků. Pokud Vám bude nějaký podomní či pochůzkový obchodník nabízet své zboží, aniž by byl
předem telefonicky ohlášen a měl s Vámi sjednanou schůzku,
oznamte to, prosíme, Policii ČR (oddělení Kuřim, tel. 541 230 333).

2.

*** Zajímavosti z historie obce Česká ***
O původu obce I.
První lidské osídlení v blízkosti obce pochází z doby pravěku. V roce 1983
bylo odkryto v polní trati „Dolní robotnice“ sídliště zemědělského lidu z doby
neolitu (mladší doby kamenné). V sídelních jámách se nalezlo hodně zbytků
keramiky, kostí a kamenných nástrojů.
Přibližně v místech dnešní rychlostní silnice vedla od pradávna důležitá
obchodní cesta, v literatuře nazývaná Trstenická stezka. Vycházela z Brna
přes Královo pole a Řečkovice kolem Baumannova hostince směrem na
Moravskou Třebovou.
Za panování císařovny Marie Terezie byla v letech 1752-1756 vybudována
silnice s pevným povrchem. Říkalo se jí Císařská silnice a podél ní byla
později postavena obec Zinsendorf.
U původní cesty stála již v 16. století hospoda a stáje pro koně s kovárnou
jako důležitý bod pro formany a kupce.
Přepravu zboží a celkový provoz a bezpečnost na této cestě sledovala stráž
nad cestou, proto se dodnes onomu kopci říká Strážná. Obdobná hlídka byla
i na Červeném vrchu. Na cestě nebývalo bezpečno, lapkové a lupiči číhali
zejména na Ostré horce.
Na základě výnosu císaře Josefa II. z 10. února 1783 došlo k parcelaci
panských velkostatků. Pole byla dávána „do věčného nájmu“ usedlíkům.
Za převzaté pozemky odváděli vrchnosti každoroční úrok (činži). Ze slova
činže (německy Zins)
pochází název obce
Zinsendorf = činžovní obec.
(Vyňato z kroniky obce a
redakčně upraveno.
Za poskytnutý materiál
děkujeme kronikáři obce
ing. Jiřímu Saulovi)
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*** Zdůvodnění neúspěšnosti žádosti o dotace ***

Rádi bychom Vás seznámili se zdůvodněním firmy Eurovision, a.s. proč
žádost o dotaci na projekt rekonstrukce kanalizace nebyl na seznamu
schválených projektů 39. výzvy s Operačního programu životního
prostředí.
Vyjádření firmy Eurovision, a.s.:

„39. výzvou k předkládání žádostí o podporu sice bylo mimořádně umožněno podávat projekty rekonstrukce kanalizací, nicméně nastavením hodnotících kritérií byly projekty rekonstrukcí znevýhodněny. Byly totiž hodnoceny
stejně jako výstavba nové infrastruktury. Jedním z vysoce bodovaných hodnotících kritérií (společných pro novou i rekonstruovanou kanalizaci) byla
nákladovost vztažená na odstranění jednotky znečištění (tj. množství nově
čištěných splaškových vod). U projektů, které řeší pouze rekonstrukci kanalizace, nedojde k napojení nových obyvatel, tudíž vlivem projektu nedojde
k navýšení množství odpadních vod, které by byly nově odváděny kanalizací a následně čištěny. Čili nákladovost na jednotku množství nově čištěných
odpadních vod je nesrovnatelně vyšší než u výstavby nové infrastruktury.
Je patrné, že výzva nebyla příznivě nakloněna rekonstrukcím kanalizací
jako takovým. To dokládá i skutečnost, že z celkového počtu 82 schválených žádostí o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kanalizace byly schváleny
pouze 3 žádosti o dotaci na samotnou rekonstrukci kanalizace. Dle vyjádření Státního fondu životního prostředí k projektu je efekt rekonstrukce kanalizace na životní prostředí těžko prokazatelný vzhledem k tomu, že nedojde
k napojení žádných nových obyvatel.
Žádost o dotaci včetně všech podkladů a analýz byla společností Eurovision, a.s. předložena v nejlepší kvalitě a v souladu s podmínkami dotačního
titulu. V současné době jednáme se SFŽP, na základě čehož byl Váš projekt
navržen ke znovuhodnocení. Doufáme, že SFŽP nové hodnocení brzy provede a že podpora projektu bude schválena. Vyvineme pro to maximální
úsilí.“

*** Upozornění pro řidiče ***
1. 7. 2013 vstupuje v platnost nový zákon 101/2013 (novela zákona č.
361/2000 Sb.)
Pro řidiče nastávají tyto změny:
1. Hranice pro povinnost mít u sebe při řízení posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře se posouvá z 60 na 65 let. Další prohlídka je pak povinná
v 68 letech a následně poté každé dva roky.
2. Nově je stanovena povinnost podrobit se psychologickému vyšetření
osobám, které žádají o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v
důsledku:
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně
6 měsíců
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala
zdržet se řízení motorových vozidel
Bližší informace poskytne Městský úřad Kuřim, odbor dopravy
tel.: 541 422 332

*** Povinná výměna řidičských průkazů ***
V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů. Týká se průkazů
vydaných v období od 1.1.2001 do 30.04.2004. Musí být vyměněny do
31.12.2013. Výměnu obstarává Městský úřad Kuřim, odbor dopravy,
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.
S sebou na úřad je třeba přinést platný doklad totožnosti, fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost
a vyplněnou žádost.
Úřední hodiny úřadu:
Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.: 541 422 332
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3.

objekt

Ulice Hlavní:

1. Splašková kanalizace
2. Dešťová kanalizace
3. Splašková kanalizace přípojky
4. Dešťová kanalizace přípojky
Přeložka plynovodu v
ul.Hlavní

cena v
tis.Kč

3 610
991

413

148

808
1 251

303

červenec
srpen

do 1.9.

září
říjen

od 15.10.

listopad

do 15.11.

2800

prosinec

992

4.

2650

Setkání obyvatel dotčených stavbou rekonstrukce kanalizace
s realizační firmou se uskuteční ve středu 31.7.2013 v 18.00 hod.
v obecní sokolovně v České.
Občané dostali do svých domů pozvánku. Setkání se účastní i Ing. Hošek,
který provádí technický dozor celé stavby. Na této schůzce jim budou
předány další informace a tel. kontakty na stavbyvedoucího.

2730

Firma Eurovia CS, a.s., vypracovala nabídku pro výkopové práce a pokládání potrubí pro soukromé domovní přípojky. Informace o ní budou dotyčným občanům dodány.

1190

Technické řešení :
V ulici Hlavní se bude provádět zcela nová kanalizace splašková, stávající
jednotná kanalizace bude sloužit jako kanalizace dešťová. V ulici Nová
budou vystavěny zcela nově obě kanalizační stoky. Obec bude financovat
hlavní řady a domovní přípojky po hranice veřejné části, tj. po hranice pozemků za obrubník chodníku, od tohoto místa si platí každý majitel nemovitosti přípojky sám, včetně revizních šachet.
Napojování domovních kanalizačních přípojek přes revizní šachty je
potřebné pro čistění v případě problémů s domovními přípojkami. V případě
ucpání domovní přípojky by se muselo kopat (někdy i v komunikaci) a to je
finančně nákladnější než šachetní provedení.
Obec se snaží snižovat náklady občanů na připojení nemovitostí, např.
uhradila cenu za projekty domovních přípojek, což je srovnatelný náklad
s pořízením revizních šachet.

284

2 318

15.10. - 15.11.2013 – stavba nízkého napětí a veřejného osvětlení v ulici
Nová – provádí firma E-ON

Ulice Nová:

5. Splašková kanalizace
6. Dešťová kanalizace
7. Splašková kanalizace přípojky
8. Dešťová kanalizace –
přípojky
9. Komunikace
Přeložka plynovodu v
ul.Nová

Rozvody nn a VO v ul.Nová

201
35

1.9.2013 – zahájení rekonstrukce kanalizace v ulici Nová

VRN:
Publicita projektu:

1.8. - 1.9.2013 – firma „Moravský plynostav“ zahájí rekonstrukci plynovodu
v ulici Nová a Pod ostrou (stavba rekonstrukce plynu bude z časových důvodů prováděna před rekonstrukcí kanalizace – domácnosti budou muset být
odpojeny asi na 5 dnů od přívodu plynu)

10 362

1.8.2013 - zahájení stavby rekonstrukce kanalizace od kapličky směrem
k ulici Nová

cena bez rezervy a DPH

*** Harmonogram rekonstrukčních prací ***
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*** Harmonogram rekonstrukčních prací ***

*** Zdůvodnění neúspěšnosti žádosti o dotace ***

Rádi bychom Vás seznámili se zdůvodněním firmy Eurovision, a.s. proč
žádost o dotaci na projekt rekonstrukce kanalizace nebyl na seznamu
schválených projektů 39. výzvy s Operačního programu životního
prostředí.
Vyjádření firmy Eurovision, a.s.:

„39. výzvou k předkládání žádostí o podporu sice bylo mimořádně umožněno podávat projekty rekonstrukce kanalizací, nicméně nastavením hodnotících kritérií byly projekty rekonstrukcí znevýhodněny. Byly totiž hodnoceny
stejně jako výstavba nové infrastruktury. Jedním z vysoce bodovaných hodnotících kritérií (společných pro novou i rekonstruovanou kanalizaci) byla
nákladovost vztažená na odstranění jednotky znečištění (tj. množství nově
čištěných splaškových vod). U projektů, které řeší pouze rekonstrukci kanalizace, nedojde k napojení nových obyvatel, tudíž vlivem projektu nedojde
k navýšení množství odpadních vod, které by byly nově odváděny kanalizací a následně čištěny. Čili nákladovost na jednotku množství nově čištěných
odpadních vod je nesrovnatelně vyšší než u výstavby nové infrastruktury.
Je patrné, že výzva nebyla příznivě nakloněna rekonstrukcím kanalizací
jako takovým. To dokládá i skutečnost, že z celkového počtu 82 schválených žádostí o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kanalizace byly schváleny
pouze 3 žádosti o dotaci na samotnou rekonstrukci kanalizace. Dle vyjádření Státního fondu životního prostředí k projektu je efekt rekonstrukce kanalizace na životní prostředí těžko prokazatelný vzhledem k tomu, že nedojde
k napojení žádných nových obyvatel.
Žádost o dotaci včetně všech podkladů a analýz byla společností Eurovision, a.s. předložena v nejlepší kvalitě a v souladu s podmínkami dotačního
titulu. V současné době jednáme se SFŽP, na základě čehož byl Váš projekt
navržen ke znovuhodnocení. Doufáme, že SFŽP nové hodnocení brzy provede a že podpora projektu bude schválena. Vyvineme pro to maximální
úsilí.“

*** Upozornění pro řidiče ***
1. 7. 2013 vstupuje v platnost nový zákon 101/2013 (novela zákona č.
361/2000 Sb.)
Pro řidiče nastávají tyto změny:
1. Hranice pro povinnost mít u sebe při řízení posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře se posouvá z 60 na 65 let. Další prohlídka je pak povinná
v 68 letech a následně poté každé dva roky.
2. Nově je stanovena povinnost podrobit se psychologickému vyšetření
osobám, které žádají o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v
důsledku:
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně
6 měsíců
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala
zdržet se řízení motorových vozidel
Bližší informace poskytne Městský úřad Kuřim, odbor dopravy
tel.: 541 422 332

*** Povinná výměna řidičských průkazů ***
V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů. Týká se průkazů
vydaných v období od 1.1.2001 do 30.04.2004. Musí být vyměněny do
31.12.2013. Výměnu obstarává Městský úřad Kuřim, odbor dopravy,
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.
S sebou na úřad je třeba přinést platný doklad totožnosti, fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost
a vyplněnou žádost.
Úřední hodiny úřadu:
Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.: 541 422 332
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Vyhláška o omezení hlučných činností
Na základě žádosti občanů Zastupitelstvo obce Česká vydalo na svém
zasedání dne 24. 6. obecně závaznou vyhlášku regulující hlučné projevy
v nočních hodinách a o svátcích.
Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00 hodin. V této době je každý
povinen zachovat klid a neprovozovat hlučné činnosti.
Dále jsou občané povinni zdržet se ve státem uznaných dnech
pracovního klidu provozování hlučných činností jako např.
práce s motorovou pilou, cirkulárkou, sekačkou trávy apod.

Očíslování veřejného osvětlení v obci
Všechny sloupy veřejného osvětlení v obci Česká jsou očíslovány. V
případě jejich poruchy nahlaste tuto skutečnost a číslo sloupu na obecní
úřad v České - tel: 541 232 126. Děkujeme.

Nový tržní řád obce
Zastupitelstvo obce Česká na svém zasedání 24. 6. 2013 schválilo nový
tržní řád. Na území obce je tímto zakázán podomní a pochůzkový
prodej jakéhokoli zboží a služeb. Jediné možné a pro tyto účely vyhrazené místo je prostranství před obecním úřadem.
Tento tržní řád byl vytvořen na základě stížností občanů na zvýšený výskyt neseriózních podomních obchodníků. Pokud Vám bude nějaký podomní či pochůzkový obchodník nabízet své zboží, aniž by byl
předem telefonicky ohlášen a měl s Vámi sjednanou schůzku,
oznamte to, prosíme, Policii ČR (oddělení Kuřim, tel. 541 230 333).
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*** Zajímavosti z historie obce Česká ***
O původu obce I.
První lidské osídlení v blízkosti obce pochází z doby pravěku. V roce 1983
bylo odkryto v polní trati „Dolní robotnice“ sídliště zemědělského lidu z doby
neolitu (mladší doby kamenné). V sídelních jámách se nalezlo hodně zbytků
keramiky, kostí a kamenných nástrojů.
Přibližně v místech dnešní rychlostní silnice vedla od pradávna důležitá
obchodní cesta, v literatuře nazývaná Trstenická stezka. Vycházela z Brna
přes Královo pole a Řečkovice kolem Baumannova hostince směrem na
Moravskou Třebovou.
Za panování císařovny Marie Terezie byla v letech 1752-1756 vybudována
silnice s pevným povrchem. Říkalo se jí Císařská silnice a podél ní byla
později postavena obec Zinsendorf.
U původní cesty stála již v 16. století hospoda a stáje pro koně s kovárnou
jako důležitý bod pro formany a kupce.
Přepravu zboží a celkový provoz a bezpečnost na této cestě sledovala stráž
nad cestou, proto se dodnes onomu kopci říká Strážná. Obdobná hlídka byla
i na Červeném vrchu. Na cestě nebývalo bezpečno, lapkové a lupiči číhali
zejména na Ostré horce.
Na základě výnosu císaře Josefa II. z 10. února 1783 došlo k parcelaci
panských velkostatků. Pole byla dávána „do věčného nájmu“ usedlíkům.
Za převzaté pozemky odváděli vrchnosti každoroční úrok (činži). Ze slova
činže (německy Zins)
pochází název obce
Zinsendorf = činžovní obec.
(Vyňato z kroniky obce a
redakčně upraveno.
Za poskytnutý materiál
děkujeme kronikáři obce
ing. Jiřímu Saulovi)
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Zprávy z České

*** Uplynulé akce***
Dne 9. června proběhl v naší obci již
tradiční Pohádkový les pro děti.
Děkujeme všem organizátorům za
přípravu a gratulujeme všem dětem,
které odvážně zdolaly všechny
nástrahy strašidel a pohádkových
bytostí!

Občasník
1. číslo/Červenec 2013

*** Informace starostky k rekonstrukci kanalizace ***
Vážení spoluobčané,

Gratulujeme rovněž nastupujícím
žáčkům prvních tříd. Slavnostní
rozloučení s mateřskou školou
a předání glejtů školáka se konalo
21. června.
Všem prvňákům přejeme hodně
štěstí v dalším studiu.

ráda bych Vás opět v těchto letních dnech pozdravila a informovala Vás
o rekonstrukci kanalizace, která nás v příštích dnech a měsících čeká.
Stavební zakázku „Rekonstrukce kanalizace v ulici Nová a Hlavní“
vyhrála firma Eurovia CS, a.s., za cenu 13 306 366,- Kč.
Jak budeme celou stavbu financovat :
6 mil. Kč – vlastní zdroje
3,95 mil.Kč – dotace z JMK
4 mil. Kč úvěr na 5 let (při zachování současného hospodaření obce to
obecní rozpočet zatíží minimálně)

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká se bude konat 29. 7. 2013
v 19:00 v zasedací místnosti sokolovny.

Smlouvu s firmou Eurovia CS, a.s., jsem podepsala dne 17. 7. 2013
a 18. 7. 2013 bylo předáno staveniště.
Nyní firma provádí vytyčení inženýrských sítí, stanovení dopravního
značení a další činnosti spojené s přípravami před zahájením
výkopových prací. Na vnitřních stranách občasníku najdete podrobný
harmonogram stavby.

Obec Česká přeje všem svým občanům příjemné
prožití letních prázdninových dnů.

Čeká nás spousta práce, vynaložení nemalých finančních prostředků a
značné obtíže spojené se stavbou. Chtěla bych Vás požádat o trpělivost
a shovívavost. Odměnou nám budou nové ulice, na kterých se všem
bude příjemně bydlet.
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Ing. Jana Chiniová
starostka
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