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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2018  
 

Vážení spoluob čané, 
 
vstoupili jsme společně do Nového roku, který je 
významný pro celý náš národ a stát. Oslavíme společně 
100. výročí vzniku Československého státu. 
Významný tento rok bude i pro naši obec a její části. 
V měsíci říjnu se budou konat komunální volby a Vy si 
zvolíte nové zastupitelstvo obce na další 4 roky. 

  Současné zastupitelstvo tak, jak jste informováni, 
má před sebou ještě celou řadu úkolů a věřím, že se 
jich do konce volebního období zhostí se ctí. Kromě 
naplánovaných oprav a investičních akcí chceme 
zabezpečit a nebo se spolupodílet na akcích 
společenských. Spolu s městem Domažlice máme 
v plánu uskutečnit 28.9.2018 Svatováclavskou jízdu. 
Budeme se spolupodílet na oslavách 95. výročí založení SDH Oprechtice a to 2.6.2018. 
Nadále budeme podporovat konání již tradičních dětských dnů a sportovních akcí. Věřím, že 
v měsíci srpnu proběhne též setkání dětí a občanů „U Indiána“ v Sedlicích. 

  Zastupitelstvo obce projednalo na únorovém zasedání mimo jiné i úkoly, které vyplývají 
pro nás občany ze schválených materiálů. 

  Jedná se o vydání Obecně závazné vyhlášky obce Zahořany č. 1/2018. Tato vyhláška 
vychází z uzavřené smlouvy s Plzeňským krajem o vedení „Digitální technické mapy, 
Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“. Vydaná vyhláška upravuje obsah technické 
mapy, upravuje povinnost vlastníků stavby v jednotlivých částech obce ohlásit a doložit 
změny týkající se obsahu technické mapy. Upravuje povinnost vlastníků stavby předat na 
stavební úřad geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo jejich 
podkladů v případech, kdy se geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 
nezpracovává. Digitální mapa má za cíl dát obci ucelený přehled o inženýrských sítích, 
přípojkách a další jako podklad pro řešení stavebních záměrů v obci. 

  Zastupitelstvo obce dále schválilo Řád veřejného pohřebiště – hřbitova ve Staněticích 
včetně vedení evidence související s provozem veřejného pohřebiště. Výtah z Řádu veřejného 
pohřebiště bude umístěn přímo u vstupu na hřbitov s cílem zlepšení celkové evidence, 
pořádku a bezpečnosti na hřbitově. 

  Zastupitelstvo obce se dále zabývalo zabezpečením vypouštění odpadních vod od občanů 
do místních kanalizací. Jedná se o části obce mimo Zahořany a Bořice, kde je realizována 
oddílná kanalizace svedená do čistíren odpadních vod. Znovu připomínáme občanům, aby 
zabezpečili řádnou péči o domácí čistírny odpadních vod, septiky – jejich údržbu a vyvážení. 
Peče o tato zařízení vychází ze zákona a pouze jí připomínáme. 

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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  Vážení spoluobčané, patříme mezi jedny z mála obcí v ČR, 
které nemají vlastní znak obce a vlajku. Vím, že není 
jednoduché pro 6 částí naší obce vymyslet a navrhnout znak a 
vlajku. Máme zpracovaný návrh od heraldika Mgr. Tejce. Tento 
návrh je umístěn k široké diskuzi na stránkách obce a je 
k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Dohodli jsme se 
v zastupitelstvu obce, že tento návrh není dogma a je na Vás 
Vážení spoluobčané, zda jej budeme akceptovat a vybereme 
společně jednu z navržených variant. Chceme znát Vaše názory 
a připomínky. Zastupitelstvo obce se vrátí k dalšímu projednání 
této záležitosti v měsíci červnu letošního roku. 

 

 
 

  V měsíci dubnu a to 21.4 a 22. 4. 2018 provedeme sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Věřím, že si 
dokážeme ohlídat hladký průběh sběru. Připomínám, že ze 
zákona od roku 2018 jsou povinovány pneuservisy a prodejci 
pneumatik odebírat od občanů ojeté pneu. Tím chci upozornit na 
to, že do velkoobjemového odpadu v obci tyto pneumatiky 
nepatří. 

  Poplatek za komunální odpad a psa je možné platit na 
obecním úřadě nebo složenkou, která Vám bude dodána v měsíci 
březnu nebo na účet obce. Poplatek se proti roku 2017 nemění, 
zůstává stejné i číslo účtu i Váš variabilní symbol. V případě 
nejasností se spojte s administrativní pracovnicí úřadu Ing. 
Jitkou Krumlovou. 

  Vážení spoluobčané, do dalšího období Vám přeji hodně pevného zdraví, štěstí a 
spokojenosti. Těším se s Vámi na brzké jaro. 
 
Ing. Miroslav Jandečka 
Starosta obce Zahořany   
                   
        
 
 
 
 
 
 
        
 
        

 
 
           Masopust v Oprechticích                       Masopust Stanětice + Hříchovice 

Aktuáln ě: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí        26.2.2018 
Pondělí        12.3.2018 
Pondělí        26.3.2018 
Pondělí          9.4.2018 
Pondělí        23.4.2018 
 
Svoz velkoobjemového odpadu: 
21. - 22. dubna 2018 
 
 
Plánované akce 
3.3.2018 14:00 KD Zahořany 
Dětský maškarní bál 

3.3.2018 19:00 Zahořany 
Valná hromada okrsku hasičů 

10.3.2018 16:00 KD Zahořany 
Oslava MDŽ 

17.3.2018 9:00 Zahořany 
Blešák 

2.6.2018 Oprechtice 
Oslava 95 let SDH Oprechtice 
 
 
 
 


