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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2020  
 

Vážení spoluob čané, 
 
jsme na začátku roku 2020 a myslím, že je mou 
povinností Vás seznámit se všemi důležitými 
informacemi a kroky, které v tomto roce naše obec 
podnikne. Nejdříve mi však dovolte, nejen jménem 
svým ale i jménem zastupitelstva obce, Vám popřát do 
nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spoustu 
úspěchů v osobním i pracovním životě. 

  Pro rok 2020 připravilo obecní zastupitelstvo 
několik akcí, které bych Vám nyní rád představil. Obec 
Zahořany se v letošním roce pokusí získat dotaci na 
vybudování vodovodu a kanalizace ve Staněticích. 
Jelikož se jedná o značně nákladnou akci, je 
nezbytností získání dotace, aby ji obec byla schopna 
finančně zvládnout. V závislosti na přidělení dotace by se odvíjelo i započetí prací. Vzhledem 
k rozsahu celé investice, který není malý, by realizace vodovodu a kanalizace byla rozdělena 
do více let. Občany Stanětic budeme samozřejmě průběžně o situaci okolo vodovodu a 
kanalizace informovat. 

Jako další investici zastupitelstvo zařadilo vybudování technického zázemí v Zahořanech. 
Obec chce využít plochu po bývalém objektu čp. 31, kde by byl zřízen objekt pro skladování 
drobné techniky a příslušenství. Dalším plánem v tomto roce si zastupitelstvo stanovilo 
obnovit dětské hřiště v areálu mateřské školy v Zahořanech, které již bylo ve špatném 
technickém stavu a z toho důvodu bylo odstraněno. Pro tuto akci se obec pokusí požádat o 
dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Posledním větším 
projektem pro tento rok je vybudování zpevněné komunikace v Hříchovicích, jedná se o její 
prodloužení k nově vybudované zástavbě. 

Toto jsou větší investice, které bychom rádi v tomto roce uskutečnili. Kromě nich se počítá 
i s dalšími drobnějšími akcemi a opravami dle potřeby. 

Nyní bych se chtěl věnovat spíše organizačním věcem. Na svém zasedání 11.12.2019 
obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Na základě těchto vyhlášek byl zvýšen 
poplatek za svoz komunálních odpadů z důvodu zvyšujících se nákladů na jejich likvidaci. 

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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V tomto roce jsou tedy poplatky následovné: 
 
Platby – popelné: 550,- Kč na 1 občana 

450,- Kč na občana důchodce bez jiného 
příjmu 
550,- Kč chalupář (za každý objekt)  

Poplatek ze psů: 100,- Kč za prvního psa 
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa.  

 
Možnost platit na účet obce číslo 0762075359/0800, nebo obdrženou 
poštovní poukázkou nebo v hotovosti na obecním úřadě. 
Pro platby převodem je nutno uvést čtyřmístný VS (číslo obce a čp.) 
příklad: Zahořany čp. 7 = VS 1007. 
Čísla jednotlivých obcí: 
1 – Zahořany  4 – Stanětice 
2 – Bořice  5 – Hříchovice 
3 – Sedlice  6 – Oprechtice   
Poplatek je splatný do 31.5.2020 
 

  Od 1.1.2020 jsou obce povinny zabezpečovat sběr a 
oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků z domácností. Pro 
zajištění této povinnosti byly ve všech místních částech 
umístěny kontejnery. Do těchto kontejnerů je možné ukládat 
pouze veškeré jedlé oleje a tuky (např. použitý olej po smažení 
jídel z domácností), nikoliv však motorové oleje či maziva. Olej 
je nutné stočit do uzavíratelné PET láhve a takto uzavřenou 
ji vložit do kontejneru. Je zakázáno vkládat oleje do 
kontejneru ve skleněných nádobách nebo jej do nej přímo 
vlévat. 
Kontejnery pro oleje a jedlé tuky jsou umístěny v místních 
částech na těchto místech: 
Bořice – u kontejnerů na tříděný odpad v horní části obce 
Hříchovice, Oprechtice, Sedlice, Stanětice – u kontejnerů na 
tříděný odpad  
Zahořany – u kontejnerů na tříděný odpad u čističky odpadních vod 

V úterý 7. dubna 2020 proběhne ve všech místních částech svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu. 

Závěrem Vás žádám o dodržování pořádku u nádob na tříděný odpad. Stále se objevují 
případy, kdy občané umísťují odpad vedle nádob. Tento postup je absolutně nepřípustný a je 
nutné jej ukládat přímo do kontejnerů. Stěžuje se tímto svoz tříděných odpadů, ale taktéž se 
zbytečně zatěžují pracovníci údržby obce, kteří musí nepořádek uklízet a jejich pracovní čas 
by mohl být využit jinde. 

Vážení spoluobčané, myslím si, že jsem Vás touto cestou alespoň základně informoval o 
všem důležitém, co nás a naši obec v tomto roce čeká. Věřím, že se nám společnými silami 
podaří všechny naplánované cíle splnit a těším se na vzájemnou spolupráci. 
 
Ing. Pavel Vondrovic 
Starosta obce Zahořany           
 
Obec Zahořany nabízí občanům k prodeji palivové dříví z obecních lesů. Pro více 
informací volejte obecního lesního hospodáře na telefon 724 525 074        

Aktuáln ě: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí        27.1.2020 
Pondělí        10.2.2020 
Pondělí        24.2.2020 
Pondělí          9.3.2020 
Pondělí        23.3.2020 
 
Svoz velkoobjemového odpadu: 
Úterý 7. dubna 2020 
 
 
Plánované akce 
25.1.2020 Hasičský bál 
Oprechtice 
 
8.2.2020 Hasičský bál Zahořany 
 
7.3.2020 KD Zahořany 
Oslava MDŽ 

13.3.2020 18:30 Oprechtice 
Beseda „Zahrada na jaře“ 

14.3.2020 KD Zahořany 
Dětský maškarní bál 

15.5.2020 17:00 Hříchovice 
Valná hromada okrsku  

 


