
 JEZDOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE JEZDOVICE ROČNÍK 10 II.POLOLETÍ ZDARMA 30.12.2019 

Strana 1 

 

Vážení spoluobčané, milí 

čtenáři našeho jezdovic-

kého zpravodaje. 

 

Letošní rok nám uplynul 

jako voda v potoce a tak je 

na čase jej rekapitulovat. Pro 

naši obec to byl rok stavební. 

Následujících sto let se ta-

kový rok již nebude opako-

vat. Dokončila se čistírna 

odpadních vod s kapacitou 

pro 350 obyvatel, kanalizace 

s 2 přečerpávacími stanicemi 

a dále vodovod, který by měl 

být do konce roku natlako-

vaný a připraven ke ko-

laudaci, která by měla být 

1.3.2020.  

K vodovodnímu řádu bych 

chtěl připomenout, že v žád-

ném případě nesmí být pro-

pojena armaturně voda 

obecní s vodou soukromou. 

Za případné nedovolené pro-

pojení je možné i trestní stí-

hání. Občané, kteří budou 

mít zájem o připojení, mo-

hou předložit svoji žádost na 

obecním úřadu. Propojování 

bude vodoměrem, který 

bude majetkem obce. Pří-

padné propojování a odpojo-

vání bude moci provádět jen 

pověřený zaměstnanec obec-

ního úřadu. 

Tyto akce, největší v historii 

naší obce, umožní klidný ži-

vot a rozvoj naší obce do bu-

doucnosti. I když může mít 

někdo i jiný názor na vodo-

vod a kanalizaci, věřte, že  

 

není rozumnějšího řešení 

než to, co obec v tomto 

směru pro budoucnost dělá. 

 

Zkušební provoz čistírny by 

se měl zahájit v měsíci 

březnu/dubnu 2020, přesný 

termín zahájení bude ještě 

upřesněn. Od vyhlášeného 

data se budeme moci připo-

jovat na kanalizaci a též 

bude zahájen provoz čis-

tírny . Zde budou stanovena 

přesná pravidla, co se může  

spláchnout do odpadu a s tě- 

Nová čistírna odpadních vod 

 

mito budou občané sezná-

meni. 

Velmi důležité je dbát na 

upozornění, že pleny, vlh-

čené ubrousky a předměty 

nerozložitelné není možné 

do kanalizace vypouštět, 

tyto odpady patří do popel-

nice. Olej z fritování musí 

být uložen do PET lahví, tyto 

se musí zavíčkovat a odložit 

do sběrné nádoby u obecního  

 

úřadu. To, jak budeme dů-

sledně dbát na pokyny týka-

jící se vypouštění odpadních  

vod, bude mít vliv na cenu 

stočného. Ta se bude platit 

na obyvatele a bude obcí 

částečně dotována. Druhý 

způsob bude podle odebrané  

vody měřené vodoměrem a 

následně vynásobena ná-

klady.  

V roce 2020 bude probíhat  

zkušební provoz, a tudíž 

žádné stočné se v tomto roce 

platit nebude. 

 

Obec je odpovědná za od-

padní vody a pitnou vodu a z 

toho důvodu může obec žá-

dat o státní, evropské a kraj-

ské dotace. Tyto dotace po-

máhají občanům v ulehčení 

starostí např. jak vyvážet 

jednou za 2 měsíce septik, 

případně provozovat čistírnu 

se všemi pravidly, které k 

tomu patří. U vody je to 

stejné – kvalita vody má vliv 

a velký význam na život a  
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proto je nutné dbát na roz-

bory a kvalitu pitné vody.  

 

Celá akce výstavby vodo-

vodu a kanalizace bude za-

končena nejpozději v červnu 

2020 dokončením asfalto-

vých povrchů. Obec vyčle-

nila na celoplošný asfaltový 

povrch částku 2,6 mil. Kč z 

vlastních zdrojů, jelikož v  

Rozšíření komunikace a nový taras  

 

projektu bylo počítáno s 

opravou jen po výkopových 

pracích, na což má firma 

VHST určeno 3,7 mil. Kč. 

Celková částka investovaná 

do nových povrchů komuni-

kací bude představovat 6,3 

mil. Kč.  

 

Další akcí, která se podařila  

v letošním roce, je rozšíření 

cesty u Mištů, kde obec vy-

koupila pozemek a nechala 

zbourat starý taras a na no-

vém místě nechala postavit 

nový, který již není překáž-

kou v dopravní obslužnosti v  

 

Chalupách a rovněž se tímto  

krokem zvýšila bezpečnost v 

daném úseku. Tato akce byla 

obcí financována částkou 

238 tis. Kč. Poslední úsek je 

u manželů Mackových, kde 

již mají taras postavený v li-

nii cesty, ale pozemek v 

cestě je v majetku manželů 

Mackových. Zde byla prove-

dena dohoda s obcí a pevně  

 

věřím, že i tento úsek bude v  

příštím roce vykoupen a tím 

bude celá cesta v majetku 

obce a bude sloužit v dosta-

tečné šíři ke spokojenosti 

obyvatel. V příštím roce, jak 

jsem již zmínil, se budou 

provádět úpravy povrchů 

stávajících komunikací a v 

této souvislosti bych chtěl 

poprosit každého z vás, 

abyste si při budování asfal-

tových povrchů dávali pozor 

na hlavní uzávěry vody a ka-

nalizačních šachet před va-

šimi rodinnými domky, aby  

 

 

nebyly zaasfaltovány. Pří-

padné připomínky týkající se 

úpravy povrchů cest adre-

sujte přímo na mou osobu v 

březnu, abychom se domlu-

vili a nemuseli jsme řešit 

problémy až po provedení 

úprav asfaltových povrchů. 

Další akcí v příštím roce 

bude oprava kaple, kde by-

chom chtěli začít opravou 

základů, poté izolací, odvod-

něním, fasádou a výměnou 

dveří. Střecha je již hotová, 

ta byla opravena před 20 lety 

z mědi a je v pořádku. 

 

 
 

V příštím roce se dále plá-

nuje výměna lávky přes po-

tok u hřiště vzhledem k tomu, 

že v současné době je lávka 

vzhledově i po bezpečnostní 

stránce nevyhovující. 

V letošním roce jsme za sběr 

a likvidaci komunálního od-

padu zaplatili cca 210 tis. Kč. 

Z tohoto důvodu obecní úřad 

odsouhlasil navýšení po-

platků o 50 Kč, což alespoň 

trochu zmírní výši dotace 

obce v této položce. Chci 

připomenout, že obec hradí 

25 tis. Městu Třešť za sběrný  

dvůr. Proto se nebojte využít  
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sběrný dvůr k odvozu nebez-

pečného odpadu, elektric-

kých spotřebičů apod.  

 

V následujícím roce bychom 

chtěli zlepšit podmínky v 

údržbě veřejného prostran-

ství. Jelikož jsme v letošním 

roce měli na sečení pouze 1 

pracovníka, v příštím roce 

bude obec potřebovat mini-

málně 3 brigádníky, a proto 

prosím případné zájemce, 

aby se přihlásili na obecním 

úřadě. Za sečení náleží od-

měna 105 Kč čistého / ho-

dinu. V případě, že obec ne-

sežene 3 brigádníky, bude 

sečení zadáno externí firmě. 

Vždy jsme se snažili tyto 

činnosti v obci zajišťovat 

místními občany a věříme, 

že zájemci o údržbu zeleně 

najdeme mezi spoluobčany.  

Budeme rádi, když se do čin-

ností týkajících se úpravy 

obecní zeleně a veřejných 

prostranství zapojí i další ob-

čané Jezdovic a předem dě-

kujeme všem, kteří v příštím 

roce pomohou se zlepšením 

vzhledu a úprav obce. Velmi 

si vážíme pomoci všech ob-

čanů a věříme, že se nám po-

daří v příštím roce obec po 

skončení budování vodo-

vodu a kanalizace upravit tak, 

aby se nám společně v naší 

obci žilo dobře a spokojeně. 

 

I přes velké stavební akce v  

 

 

obci, které nám v posledním 

období poněkud ztěžují ob-

služnost, se i v tomto roce 

uskutečnily tradiční spor-

tovní a kulturní akce a rád 

bych touto cestou poděkoval 

všem organizátorům, kteří se 

na jejich zajištění podíleli. I 

v tomto roce se uskutečnil 

dětský maškarní karneval, 

tenisový a nohejbalový tur-

naj, turnaj ve stolním tenise, 

každoroční letní kinování, 

dětský den a tradiční rozsví-

cení vánočního stromku. Dě-

kuji také klubu přátel stol-

ního tenisu za zajištění akcí 

pro děti.  

Poděkování také patří všem 

občanům Jezdovic, kteří se 

finančními příspěvky podí-

leli na každoroční Tříkrálové 

sbírce.  

V dubnu se uskutečnilo ví-

tání dětí, na kterém jsme 

mezi nové občánky Jezdovic 

přivítali Johanu Šeniglovou 

a Prokopa Chňapka. Vítáme 

nové občánky v naší obci a 

na jejich počest budou tra-

dičně vysázeny dva nové 

stromy u cesty na Spělov. 

 

 
 

 

 

Závěrem dovolte, abych po-

děkoval všem spoluobča-

nům za vše, co vykonali v 

uplynulém roce pro naši 

obec a chtěl bych všem ob-

čanům popřát pevné zdraví a 

hodně krásných a pohodo-

vých dnů v novém roce za 

sebe i celý obecní úřad. 
Luboš Hartl, starosta obce 

 

Ukládání železného od-

padu 
 

Upozorňujeme občany, že v 

jarních měsících bude v obci 

umístěn nový kontejner na 

železný odpad. 

Tento kontejner bude nově 

postaven u čističky odpad-

ních vod a proto prosíme ob-

čany, aby byl železný odpad 

ukládán pouze na toto místo! 

(na původním místě již 

žádný kontejner umístěn ne-

bude!). 

Zároveň důrazně upozorňu-

jeme, že do tohoto kontej-

neru je možné ukládat pouze 

železný odpad! 

V žádném případě není 

možné zde odkládat např. 

ledničky, gumy apod. (pro 

informaci – některý náš spo-

luobčan v posledních dnech 

odložil na původní místo 

kontejneru na železný odpad 

starou lednici s mrazákem, 

což rozhodně není železný 

odpad!). 

Odpady tohoto druhu je  
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možné odvézt do sběrného 

dvora v Třešti, kde má Obec 

Jezdovice uzavřenou 

smlouvu o možnosti odvozu 

těchto odpadů. 

Upozorňujeme, že u nového 

kontejneru u čističky odpad-

ních vod bude instalována 

kamera se záznamem, kde 

bude monitorována nejen 

čistička, ale i ukládání od-

padů do kontejneru a bude 

tedy možné zpětně zjistit, 

kdo jaký odpad zde uložil. 

 

Poplatky stanovené na rok 

2020 

 
Nový účet: 115-889860277/0100 

(Komerční banka) 

 

1) Poplatek ze psů na rok 

2020 

 

Poplatek činí 200,- Kč za 

psa/rok a za druhého a kaž-

dého dalšího psa téhož drži-

tele 300,- Kč/rok. Splatnost 

poplatku je stanovena do 31. 

března 2020. 

 

Úhrada poplatku 

Poplatky je možno uhradit 

od 1.1.2020 v pracovní době 

(středa 18-19hod.) na Obec-

ním úřadě nebo bezhoto-

vostně: 

 
Účet: 115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na místo 

napište popisné číslo domu 

 

 

Konstantní symbol: 1341 

Zpráva pro příjemce: popla-

tek za psa, příjmení a jméno  

majitele psa (Např.: poplatek 

za psa, Štefl Josef) 

 

2) Poplatek za provoz sys-

tému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (po-

pelnice) 

 

Tento poplatek činí 550,- Kč 

na osobu a v té samé výši i 

pro domy k rekreaci (neo-

bydlené domy), děti do 15 let 

ZDARMA. Splatnost po-

platku je stanovena do 31. 

března 2020. Obyvatelé re-

kreačních objektů uhradí po-

platek nejpozději do konce 

června 2020. 

 

Úhrada poplatku 
Účet: 115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na místo 

napište popisné číslo domu 

Konstantní symbol: 1340 

Zpráva pro příjemce: odpad, 

příjmení a jména všech osob, 

za které jsou poplatky pla-

ceny (Např.: odpad, Novák 

Josef st., Josef ml., Jarmila) 

 

3) Poplatek za internet na 

rok 2020 

 

Poplatek činí 3000,- Kč za 

rok. Splatnost poplatku je  

stanovena do 31. března 

2020. 

 

Úhrada poplatku 
Účet:115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na místo 

napište popisné číslo domu 

Konstantní symbol: 2111 

Zpráva pro příjemce: popla-

tek za internet, příjmení a 

jméno (Např.: poplatek za 

internet, Novák Josef) 

 

Společenská kronika 

 

Tento rok oslavili významné 

životní jubileum naši spolu-

občané. Všem oslavencům 

ještě jednou blahopřejeme a 

přejeme vše nejlepší. 

 

Jaroslav Jon  

Anna Rojková  

Václav Podhorský  

Zdeňka Jílková  

Zdeňka Navrátilová 

Anna Cvaková 

Anna Vondráčková 

 

Počet obyvatel v obci 

k 1.1.2019: 

Celkem: 254 

Muži: 127 (nad 15 let: 115) 

Ženy: 127 (nad 15let: 110) 

Průměrný věk: 43,7 

 

 Zastupitelé obce Jezdovice 

přejí všem občanům obce 

zdraví, štěstí a pohodu do 

roku 2020. 

 


