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První informace se týká připojení na veřejný vodovod.
Ke dni 30.9.2020 proběhlo předání stavby vodovodu a je možné zahájit přípravy na připojení.
K tomu je třeba dodržet následující postup. Na obecním úřadu si můžete vyzvednout žádost pro
uzavření smlouvy o odběru vody se společností VHS Vrchlice-Maleč a po vyplnění vrátit na obecní
úřad, který zajistí předání. Také je možno tuto žádost vyplnit a odeslat online. Tato společnost bude
vodovod provozovat a současně bude vybírat vodné. Protože většina z Vás pro podobné platby
využívá SIPO, je třeba si připravit spojovací číslo SIPO. Až proběhne kolaudace, tak společnost
VHS přijede namontovat bezplatně vodoměr a od tohoto okamžiku můžete odebírat vodu. Odečty
vodoměrů jsou zajištěny dálkovým přenosem. Co se týká vlastnictví vodovodních přípojek, tak
obec na své náklady provedla realizaci přípojek a měla záměr přípojky převést do vlastnictví
majitele nemovitosti. Protože by se jednalo o dar, tak by bylo nutné tento dar přiznat k dani z příjmu
a tuto daň zaplatit. Z tohoto důvodu obec celou situaci přehodnotila a přípojky zůstanou ve
vlastnictví obce.
Druhá informace se týká parkování v obci
Protože se rozmohl nešvar parkování na veřejné zeleni, dala obec zpracovat právní rozbor k této
problematice, ze kterého jasně vyplývá, že se jedná o přestupek, který je možno pokutovat. Obec se
domnívá, že každý může parkovat na svém pozemku. Jen připomínáme, že dle stavebního zákona
se musí vytvořit parkovací místa na pozemku nemovitosti. Pokud k někomu přijede návštěva, je jí
třeba na toto upozornit a odkázat na vytvořená parkovací místa. Co se týká parkování na místních
komunikacích, tak je třeba si uvědomit, že zde platí stejná pravidla jako na silnici, tj. vedle vozidla
musí zůstat prostor pro dva jízdní pruhy. Oba tyto nešvary bude kontrolovat Policie ČR a předávat
k přestupkové komisi na MěÚ Čáslav.
Třetí informace se týká odpadů
Předně bychom chtěli poděkovat všem, kteří řádně třídí odpad a dodržují nastavená pravidla. Obec
vydává ročně nemalé peníze za odvoz odpadu a poplatky, které vybírá, zdaleka tyto náklady
nepokryjí. Jsou však mezi námi tací, kteří tyto pravidla nerespektují. Mezi největší nešvary patří
např. odložení objemového nebo kovového odpadu na místo pro tříděný odpad a to třeba týden po
svozu objemového odpadu. Dále vhazování podobného odpadu do kontejneru s tříděným odpadem.
Velký problém je také s papírovým odpadem. Do kontejneru vhazujete celé nesešlapané krabice a
tím ihned zaplníte kontejner. Tímto Vás prosíme o nápravu, děláme to všichni pro sebe. Je to naše
obec a tedy i naše vizitka a hlavně naše peníze. V současné době prošel druhým čtením nový zákon
o odpadech. V tomto zákonu bude stanovena výše poplatku pro občany jednoznačně podle výše
vytříděného odpadu. A ta je pro rok 2020 45% a bude každý rok stoupat až do roku 2027 na 75%.
Pro srovnání naše obec v roce 2019 dosáhla pouze 38% vytříděného odpadu. Zlepšení lze
dosáhnout pouze lepším tříděním a snížením komunálního odpadu.
A ještě jedna doplňující informace ohledně svozu biologického odpadu. Dodatečně byl dojednán
ještě jeden termín svozu biologického odpadu a to na 4.12.2020.
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Čtvrtá informace se týká hlášení místního rozhlasu
Z důvodu nekvalitního přenosu obecního rozhlasu v některých místech obce, je každé hlášení
místního rozhlasu ihned po vyhlášení zveřejněno na internetových stránkách obce. Přístup je
následující. Po otevření hlavní stránky zvolíte v horní liště odkaz „ÚŘAD“ a v nabídce zvolíte
„Hlášení místního rozhlasu“. Otevřou se „Zprávy“ a první zpráva je poslední hlášení.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách obce www.horka1.cz . Případně se můžete
dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě.
úterý
čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

telefon:
email:
web:

327 399 822, 602 204 397
horka1@horka1.cz
www.horka1.cz
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