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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2017  
 

Vážení spoluob čané, 

 dovolte mi, abych vás jménem obecního 
zastupitelstva obce Zahořany informoval o investičních 
akcích v roce 2017, přípravě akcí pro rok 2018 a dalších 
záležitostech týkajících se obce Zahořany. 

 Největší investiční akcí v letošním roce je 
dokončení průtahu silnic III. třídy obcí Zahořany včetně 
výstavby chodníků a dalších pomocných zařízení. Cena díla 
byla vysoutěžena ve spolupráci s KSÚS Plzeň ve výši 3 990 
tis. Kč bez DPH. Spolu s ostatními náklady vychází stavba 
celkem na 4 165 tis. Kč bez DPH. Stavbu budou provádět 
Silnice Horšovský Týn. Pro výstavbu chodníků máme 
schválenou dotaci od Plzeňského kraje ve výši 490 tis, Kč. 
Stavba bude rozdělena do dvou etap. První etapa, která 
započne koncem května, bude provedena ve směru od 
hlavní křižovatky na Bořice a Radonice. Po jejím ukončení začátkem měsíce července bude následovat 
druhá část stavby ve směru na Stanětice. V tomto úseku musíme vybudovat prodloužení oddílné 
kanalizace a vodovodu ve směru na Stanětice jako přípravu pro její vybudování v delším časovém 
horizontu 2018-2020. Věřím, že i v letošním roce, vážení spoluobčané, nám budete nápomocni tuto 
náročnou akci zvládnout. Jde především o jednotlivé uzavírky komunikace III. třídy, které jsou 
nezbytné pro zvládnutí celé investice.  
Ukončení celé této investice se předpokládá nejpozději do 30.9. 2017. 

 Rekonstrukce víceúčelového hřiště Sedlice je v plném proudu a věřím, že bude dokončena 
v první dekádě měsíce července. Chci poděkovat občanům Sedlic, SDH a členům Sokola Zahořany, 
kteří na této akci pomáhají, a tím přispívají k celkovému jejímu zlevnění. 

 Další velká investice je nákup dopravního automobilu pro SDH Oprechtice včetně nákladního 
přívěsu. V současné době probíhá na tuto akci výběrové řízení. Máme příslib na dotaci od GŘ HZS 
Praha a Plzeňského kraje v celkové výši 660 tis. Kč. 
Do současné doby zabezpečila obec opravu hasičské zbrojnice v Oprechticích a opravu vodovodu 
v obci Sedlice. 

 Pracujeme na přípravě opravy komunikace v Oprechticích, rekultivaci průhonu 
v Oprechticích, probíhá doprojektování vodovodu do Stanětic tak, aby bylo možno řešit společně 
výstavbu vodovodu i kanalizace pro tuto část obce. 

 Na konci dubna proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Z našich částí obce 
bylo odvezeno celkem 18 kontejnerů a úhrada za tento odpad včetně dopravy činí téměř 90 tis. Kč. 
Posuďte sami, zda je to hodně nebo málo a zda všechno, co bylo našimi občany přivezeno do 
sběrných míst, do těchto odpadů patří. 

Obec Zaho řany  

Obec Zahořany 
Zahořany 7 
34401 Domažlice 1 
 
pevná linka: +420 379 768 520 
mobilní tel.:  +420 724 182 573 
 
web: http://www.obeczahorany.cz 
e-mail: ouzahorany@email.cz 
 
Úřední hodiny:  
Pondělí: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00 
Středa: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00 
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 S přicházejícím jarem budou opět využívány dočasné 
skládky na biologicky rozložitelný komunální odpad. Žádáme 
vás, vážení spoluobčané, aby z vaší strany bylo zabezpečeno 
řádné ukládání materiálu na skládky tak, jak je určeno značení 
místa. Mimo takto vyhražené prostory, které řeší vyhláška, je 
ukládání těchto odpadů zakázáno. Věřím, že se nám bude 
společně dařit eliminovat objem tohoto odpadu dle možností 
vlastním zpracováním na kompost případně i štěpky a jejich 
využití pro vlastní potřebu na zahrádkách a sadech. 

 Znovu připomínám, že je nepřípustné ukládat ke 
kontejnerům na tříděný odpad materiál, který do kontejnerů na 
tříděný odpad nepatří, anebo který se objemově nevejde do 
otvoru v kontejnerech. Tento materiál doslova devastuje 
prostředí kolem kontejnerů. Občan, který nerespektuje toto 
opatření vystavuje se riziku správního řízení. 

 Připomínám povinnost úhrady poplatku za komunální 
odpad a psy. Obec toleruje termín zaplacení do 30.6.2017. 

 Vážení spoluobčané, v nadcházejících měsících nás čeká 
celá řada sportovních i společenských akcí. Proběhne vítání 
občánků, dětské dny, okrsková hasičská soutěž, poutě 
v Bořicích, Hříchovicích, Staněticích, Oprechticích a další. Pro 
lepší sportovní vyžití našich občanů věřím, že bude dobře sloužit 
i rekonstruované víceúčelové hřiště v Sedlicích. 
Vážení spoluobčané, děkuji vám jménem zastupitelstva obce 
Zahořany i jménem svým za dosavadní spolupráci a přeji vám do 
dalšího období hodně slunných dnů a jako vždy pevné zdraví. 
 
Ing. Miroslav Jandečka 
Starosta Obce Zahořany  

 
 
 
 
 
 
 
                     
        
 
 
 
  
 
 
        
 
        
 
  
Stanětičtí si o Velikonocích vyšlápli na Nový Herštejn            Martin Pejsar před výstupem na Domažlickou věž 

Aktuáln ě: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí         22.5.2017 
Pondělí         5.6.2017 
Pondělí         19.6.2017 
Pondělí         3.7.2017 
Pondělí         17.7.2017 
Pondělí         31.7.2017 
 
 

Hasičské soutěže 

3.6.2017  
Okrsek Zahořany v Hříchovicích 
8.7.2017 
O pohár starosty obce Zahořany 
 
 

Termíny poutí 

21.5.2017 Bořice 
28.5.2017 Hříchovice 
16.7.2017 Oprechtice 
16.7.2017 Stanětice 
 
 
Další akce 
12.5.2017 Zápis dětí do MŠ 
13.5.2017 Povinné očkování psů 
27.5.2017 Vítání občánků 


