
 

 

 

Obec Urbanice 

 

 

Vážení spoluobčané,  

Rok se s rokem sešel a je tu opět prosinec a další rok je v podstatě za námi. Tento rok byl ovšem trochu 

odlišný. Běžné životy nám narušila nepříjemná a nebezpečná koronavirová epidemie a museli jsme se 

potýkat se spoustou vládních opatření a nařízení, které nás značně svazovaly. Pro všechny z nás to jistě byla 

zkouška, a jak jsme v této zkoušce obstáli, si může vyhodnotit každý sám. Doufejme, že vakcína příští rok 

vše vyřeší a podobná situace nás již nepotká a vše zase bude veselejší. Nicméně tato situace poukázala na 

spoustu nedostatků, které bychom měli ještě vyřešit.  

Ke konci roku pro Vás obec opět připravila kalendáře na příští rok a Zpravodaj Mikroregionu Urbanické 

brázdy. Kalendář i zpravodaj by měl být v tuto dobu již roznesen do všech Vašich domovů. Pokud by to tak 

nebylo, ozvěte se a my Vám jej doručíme.  

Líto je nám samozřejmě i situace okolo oslav Nového roku. Vzhledem k nařízenému Nouzovému stavu, 

nočnímu zákazu vycházení a omezení ohledně shromažďování občanů oslavy nebudou moci býti takové 

jako obvykle – spíše domácké, a proto letos nebude ani ohňostroj.  

 

Rádi bychom se touto cestou s Vámi ještě podělili o změny a novinky, které nás příští rok čekají.  

Provozní informace o výběru poplatků 

Na obecních stránkách jsou rekapitulovány poplatky pro rok 2021, které vycházejí z vyhlášek schválených 

v polovině roku 2020. Kompletní text naleznete na obecních vývěskách na webových stránkách 

(www.urbanice.cz nebo přesnější odkaz https://urbanice.cz/poplatky-2021) a bude Vám zaslán i mobilním 

rozhlasem.  Pro výpočet poplatků doporučuji POPLATKOVÝ ASISTENT, který naleznete na adrese 

www.urbanice.cz/pa - s jeho pomocí si můžete nechat jednoduše vše spočítat (vč. QR kódu pro zadání 

mobilní platby).  

Ve zkratce shrneme, že pro vývoz komunálního odpadu jsou poplatky stanoveny takto: Základní sazba je 

600 Kč na osobu, pro seniory (věk nad 70 let) je stanovena sazba 300 Kč, pro děti do 6ti let včetně  je sazba 

0 Kč (tj. v roce, v němž dítě dosáhne věku šesti let ještě neplatí).  

Stočné je stanoveno pro letošní rok částkou 600 Kč/osoba/rok. 

Poplatky ze psů jsou 60 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa.  

 

Odpadové hospodářství 

Ke dni 23. 12. 2020 byly schváleny nové zákony, které řeší legislativu odpadového hospodářství a je 

pravděpodobné, že letos budeme nuceni vydat vyhlášky nové. Nicméně naše vyhlášky vydané v polovině 

letošního roku zavádějí opatření a způsoby, kterých se chceme držet a budeme se snažit mít systém dále 

http://www.urbanice.cz/
https://urbanice.cz/poplatky-2021
http://www.urbanice.cz/pa
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nastavený „solidárním“ způsobem. Prozatím ovšem k novým zákonům nejsou prováděcí materiály, tudíž je 

zbytečné předjímat, jak vše dopadne.  

Co je ovšem již nyní jasné, je to, že poplatek za uložení na skládku se pro příští rok zdraží ze současných 500 

Kč/tuna na 800 Kč/tuna s postupným nárůstem v dalších letech (cílová částka je 1850 Kč/tunu, tedy skoro 

čtyřnásobek současné hodnoty, a v tomto poplatku není započítána marže svozové společnosti). Apeluji 

tímto na Vás, abychom se všichni pokusili efektivněji třídit. To je jediná cesta, jak zajistit, že poplatky za 

popelnice neporostou tolik …  

Pokud byste měl někdo nápad, co udělat pro to, abychom třídili efektivněji nebo jak třeba systém 

přeorganizovat, tak Vám budeme vděční za každý nápad.  

Nám v systému chybí poslední věc a to je systém pro zabránění vzniku odpadů. To je laicky řečeno místnost, 

kam odnesete starou věc, kterou již nepotřebujete, ale jiný by ji ještě upotřebil. Takový člověk do dané 

místnosti přijde a vezme si, co potřebuje a může tam zase nechat něco jiného …  

Čištění odpadních vod 

Oproti loňsku jsme s čištěním odpadní vody na ČOV I. trochu pohnuli. Je zde osazen nový kontejner 

s aktivační nádrží, který jsme po celý rok ladili a výsledky jsou vidět – tedy spíš nejsou cítit, což byla hlavní 

snaha. Nyní splňujeme limity na obou ČOV. Nicméně naše snaha se upíná k vybudování nové společné 

čistírny odpadních vod pro celou obec. Projektová činnost již započala a na projekt jsme získali dotaci od 

Královéhradeckého kraje.  

Psal jsem již vloni, ale opakování je matka moudrosti. Do ceny za stočné se také promítají servisní zásahy a 

opravy čerpadel, které vzniknou např. i vniknutím cizích předmětu do vlastního čerpadla. Přestože již to 

bylo řečeno několikrát i v minulosti, opravdu nám nevhazujte do kanalizace nic, co tam nepatří. Zejména NE 

VLHČENÉ UBROUSKY / KAPESNÍČKY pro děti ani VLHČENÝ toaletní papír, i kdyby to výrobce obalu těchto 

kapesníků psal, že se to do kanalizace může vhazovat. Servisní zásahy budou od roku 2021 promítnuty do 

ceny stočného pro příslušnou větev kanalizace.  

Cena za stočné pro rok 2021 zůstane 600 Kč/osoba/rok, přestože jsme původně uvažovali o zvýšení pro rok 

2021.  

Komunikace a informace 

Od ledna roku 2020 je v provozu služba Hlasenirozhlasu.cz, což je systém mobilního rozhlasu. Prozatím 

máme asi 200 kontaktů v databázi a kontakt je na každý dům v obci (pokud majitel chtěl být v systému 

začleněn). Doporučil bych jen těm, kteří vlastní chytrý telefon, aby 

si nastavili pro příjem zpráv chytrou aplikaci, která umožňuje 

zobrazovat nejvíce informací. Aplikaci s názvem Hlášení 

rozhlasu.cz si můžete zdarma stáhnout v obchodě s aplikacemi 

nebo na odkazu viz QR kód.  

Nové webové stránky – podali jsme žádost o dotaci s názvem „Přívětivé úřady v Mikroregionu Urbanická 

brázda“, jehož součástí by měla být velkorysá integrace platformy mobilního rozhlasu do nových webových 

stránek. Prozatím projekt prošel prvním kolem hodnocení, tak nám držte palce do druhého kola. 
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Dotace 

Jak už jsem psal v ročence Urbanické brázdy, tak nějaké dotace se povedlo získat, jiné ne. Získat se podařilo 

dotaci na podporu obecního obchodu a na opravu a doplnění herních prvků dětského hřiště. Také pro 

mladé hasiče se podařilo získat hezkou dotaci na modernizaci nábytku a vybavení v hasičské zbrojnici. Tato 

akce byla již dokončena a vypadá to velmi dobře. Dopadla také dotace na lesní stroje, která ovšem bez 

traktoru tak trochu ztrácí smysl, a také jsme byli úspěšní při získání dotace na projekt nové ČOV, která se již 

začala projektovat. Dotace na traktor je jediná, která nedopadla.  

V příštím roce bych rád realizoval přesun autobusové zastávky ze „státní silnice“ dovnitř obce, ale je to 

finančně náročná záležitost a tak bude záležet na získání dotace. Osobně považuji tuto akci za důležitou s 

ohledem na bezpečnost a zejména bezpečnost našich dětí, které dojíždějí autobusem. Přesun jako takový je 

úspěšně projednán. Krajský úřad souhlasil s přesunem zastávky do obce poblíže čp. 87 a 75. Nicméně v 

příštím roce bude třeba vybudovat vlastní zastávku a provést opravu přilehlého mostku tak, aby měl 

dostatečnou zatížitelnost. Reálně, když vše půjde dobře, by mohl autobus zastavovat v obci v roce 2022. 

V roce 2021 také budeme zkoušet dotaci na chodníky směrem do Praskačky.  

Před svátky jsme se ještě dozvěděli, že jsme náhradníci na dotaci za změnu Územního plánu obce, což je 

výborná zpráva, protože získání dotace už je jen formální záležitost.  

Parkování – trochu boj s větrnými mlýny 

Stejně jako vloni, musím napsat něco k parkování osobních vozidel v obci.  

Ze zákona č. 361/2000 Sb. plyne, že vozidla na chodníku nemají co dělat! Chodníky budujeme a udržujeme 

pro chodce, v žádném případě se nejedná o místo pro parkování. O stání na chodníku nebudeme diskutovat 

a budeme toto řešit. A to i v případě, že na chodníku zbyde dost místa pro pohyb chodců.  

Stejně tak parkování na místních komunikacích či silnici III. třídy, která naší obcí prochází. Obecně je 

zastavení a stání řešeno §25 výše uvedeného zákona a ve zkratce je to tak, že pokud řidič vozidlo zastaví (tj. 

uvede vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení osob nebo naložení případně 

vyložení nákladu) musí zůstat vedle vozidla vozovka široká 3 m. Pokud vozidlo zde zůstane stát, musí zůstat 

vedle vozidla vozovka široká 6 m. Jinými slovy, v obci není místní komunikace, která by výše uvedenému 

paragrafu vyhověla.  

Proto bychom byli rádi, aby vozidla občanů parkovala na jejich pozemcích nejlépe za branou pozemku – i 

s ohledem na údržbu vesnice. U návštěv trvajících jen několik hodin, které budou parkovat na místních 

komunikacích, kde nehrozí zásadní bezpečnostní riziko, samozřejmě přivřeme oko.  

Podobné je to s travnatými plochami v majetku obce. V žádném případě neslouží k parkování vozidel! Toto 

zakazuje již stávající obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2004.  
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Závěrem 

Odpadového hospodářství a jeho náklady i provoz čistíren sledujeme a vyhodnocujeme. Pokud bude třídění 

fungovat dobře, není důvod dále zdražovat nebo jen v nezbytné míře úpravy legislativy. Strašně rádi 

bychom řekli, že zpátky zlevníme, ale to je v dnešní době asi téměř nemožné. Totéž platí pro čištění 

odpadních vod.  

Věřme, že situace se uklidní a zlepší a budeme se moci potkat někde „na pivu“.  

Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří letos v obci pomohli. Přestože to nebylo vidět na první pohled, 

tak se spousta věcí udělala, projednala či připravila. Vše stojí spoustu času a zejména „papírování“. Nemám 

rád jmenné poděkování, ale v tomto případě musím udělat výjimku. Za neúnavnou starost o provozní 

stránku obce, neustále pozitivní náladu a trvalou podporu musím poděkovat Láďovi Štočkovi. Standovi 

Kohoutovi bych rád poděkoval za pomoc při všem, co jsme letos na obci řešili, Luďkovi Chvojkovi bych rád 

poděkoval nejen za pomoc při dotačních záležitostech ve vztahu k SDH a Petrovi Kvasničkovi za podporu.  

Na závěr bychom Vám všem rádi popřáli hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů do dalšího 

roku.  

 

Dne 30. 12. 2020 

 

Ing. Martin Fejks 

starosta obce 

 

 

 

 

Ladislav Štoček 

místostarosta obce 

 

 
 

Zastupitelstvo 


