
  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2016  
 

Vážení spoluob čané, 
 

dovolte mi, abych Vám v tomto předjarním 
čase podal informace o dění v obci a informoval Vás o 
některých důležitých aktivitách v našich částech obcí.  

V roce 2016 nás čekají dvě náročné investiční 
akce a to vybudování „I. etapy průtahu silnice III. třídy 
obcí Zahořany“ ve spolupráci se Správou a údržbou 
silnic Plzeňského kraje a dále „Vodovod do Stanětic“. 
Na obě akce byla podána včas žádost o dotaci. Je 
předpoklad, že do konce dubna budeme o jejich získání 
informováni. Mimo to jsme požádali kraj o dotaci na 
opravu místní komunikace v Zahořanech. Stále 
počítáme také s rekonstrukcí hřiště v Sedlicích.  

Těsně před dokončením a kolaudací je kuželník 
na balkónové části kulturního domu v Zahořanech. Krom toho se pracuje na přípravě oprav a 
investic pro rok 2017, tak jak jsou zakotveny ve strategickém plánu rozvoje obce. Mimo tyto 
hlavní opravy a investice připravíme na jaro pro děti dětská hřiště a zajistíme doplnění 
zcizených laviček na fotbalovém hřišti v Zahořanech. Začalo se pracovat na studii „Chodníky 
v části obce Bořice“ a další akce.  
Dne 23. 3. 2016 od 14,00 hod se uskuteční v zasedací místnosti obce Zahořany veřejné 
projednání územního plánu obce Zahořany. 

S přicházejícím jarem vždy organizujeme sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Sběr se uskuteční ve všech částech obce na obvyklých místech ve dnech 22. – 24. 4. 
2016. Předpokládáme, že v těchto dnech provedeme za přispění sboru dobrovolných hasičů 
sběr železného odpadu.  

V měsíci dubnu a květnu bude v jednotlivých částech obce provádět čištění 
komínových těles firma Suchý Václav a syn – Kominictví. Kdo z občanů má zájem o jeho 
službu, má možnost využít stanovené dny nebo možnost dohodnout jiný termín čištění.  

V měsíci květnu bude obec přijímat platby za komunální odpad dle obecně závazné 
vyhlášky obce č. 3/2015.  
Platby - popelné : 400,- Kč na 1 občana, 

300,- Kč na občana důchodce bez jiného příjmu, 
400,- Kč chalupář (za každý objekt). 

 
Poplatek ze psů:  100,- Kč za prvního psa 

150,- Kč za druhého a každého dalšího psa. 
 

Obec Zahořany  

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 
 



Poplatky možno platit na účet obce číslo 0762075359/0800 
nebo přímo na obecním úřadu v prostorách pošty (od 1. 5. 
2016). 
 
Pro platby převodem nutno uvést čtyřmístný VS (číslo obce 
a č. p.) 
například: Zahořany č. p. 7 = VS 1007. 
Čísla jednotlivých obcí: 
1 – Zahořany   2 – Bořice 
3 – Sedlice   4 – Stanětice  
5 – Hříchovice  6 - Oprechtice
 

Od 1. 5. 2016 přebíráme pod obec poštu v Zahořanech 
v rámci uzavřené smlouvy s Českou poštou, a. s. jako 
Partner, v prostorách pošty budou rozšířeny služby pro 
občany. Na poště budou přijímány platby pro obec (např. 
poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů), ověřování 
listin a podpisů, zabezpečení služeb Czech point (např. 
výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Katastru nemovitostí, 
výpis z Rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče a 
další).   
 

Jaro rychle uplyne a začne opět práce na sekání trávy. 
Sběr biologického odpadu (trávy a listí) bude probíhat na 
stejných označených dočasných skládkách jako v loňském 
roce. Chci Vás požádat, vážení spoluobčané, o ukládání trávy 
bez dalších příměsí, za co Vám předem děkuji. Věřím, že 
velkou část Vámi vyprodukované zeleně zpracujete sami 
v kompostech na Vašich zahrádkách.  
 

Dovolte mi, abych Vám popřál bohatou pomlázku o 
velikonočních svátcích, hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
do dalšího období roku.  
 
Starosta Obce Zahořany  
 
 
                   

       
 
 
 
 
 
 
        
 
        

 
 

          Nohejbalový turnaj v Zahořanech                      Souzení Masopusta v Hříchovicích 

Aktuáln ě: 
Svozy popelnic:  
Pondělí         14.3.2016  
Čtvrtek         24.3.2016 

Pondělí         11.4.2016 
Pondělí         25.4.2016 
Pondělí           9.5.2016 

 
Svoz komunálního odpadu: 
22. - 24. dubna 2016 

 
Kontroly komínů 2016 
Václav Suchý 
 
Zahořany 13. - 15.4.2016 
Sedlice  18.4.2016 
Bořice  20. - 21.4.2016 
Stanětice 27. - 28.4.2016 
Hříchovice 25.4.2016 
Oprechtice 2.5.2016 
 
Čištění bude prováděno vždy mezi 
8.00 - 15.00h. Jinou hodinu, či den 
objednat telefonicky nebo mailem. 
Zájemci se mohou přihlásit na 
tel. 606 841 475 
info@suchykominik.cz 

 
Akce 
19. 3.– tradiční „Blešák“ v KD 
Zahořany  
23. 3.– projednání územního plánu 
obce Zahořany  
21. 5.– pouť Bořice  
4. 6.– hasičská soutěž Sedlice  
18.7.- rybí hody Oprechtice 
20. 8.– pouť Zahořany  
17. 9.– setkání rodáků Hříchovice  

 


