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RUKOVĚŤ OBYVATELE OBCE SVĚTÍ pro rok 2019
Vážení spoluobčané,
předkládáme vám i v tomto roce materiál, ve kterém naleznete základní informace o tom, co v obci
platí a jak se chovat, abychom nekomplikovali život sobě, ani ostatním. Věříme, že tyto informace
pro vás budou praktickým připomenutím a pokud se jimi budeme všichni řídit, bude naše obec
místem příjemným pro život.
Zastupitelé obce Světí
1) Parkování a další využívání obecních pozemků
Na území obce je platná Vyhláška o místních poplatcích, tato vyhláška upravuje mimo jiné
i parkování na obecních pozemcích.
Obyvatelé obce mohou parkovat na obecních pozemcích za splnění následujících podmínek:
a) Jsou splněny prostorové možnosti k parkování při zachování bezpečnosti silničního
provozu (na silnici III. třídy procházející obcí a vybraných místních komunikacích není
možné parkovat).
b) Je podána žádost o vyčlenění dočasného parkovacího místa na obecní úřad (místo bude
vyčleněno po místním šetření a případně bude možné parkovaní po zpevnění plochy
apod., nebude umožněno parkování v místech, kde by to ohrozilo nebo omezilo
bezpečnost silničního provozu).
c) Je provedena úhrada příslušného poplatku (dle velikosti vyčleněného místa).
Občané, kterým bude udělen souhlas s parkováním na veřejném prostranství, obdrží od obce
potvrzení o uhrazení poplatku plynoucího z vyhlášky, které musí být viditelně umístěno ve
vozidle pro případnou kontrolu bezpečnostní službou. Souhlas s parkováním na obecním
prostranství nebude udělen vozidlům bez státní poznávací značky a vozidlům nezpůsobilým
k provozu na pozemních komunikacích. Dále nebude vyhověno požadavkům, kdy například
parkováním vozidla dochází k omezení provozu na veřejné komunikaci (rozhledové poměry),
dochází k omezení údržby komunikace, zeleně, parkováním omezujete například sousedy při
výjezdu z garáže, dvora, zahrady apod. nebo existuje možnost stavebními úpravami zajistit
parkování na vlastním pozemku. Cílem obce je vzhledem k trvalým stížnostem obyvatel na
množství zaparkovaných vozidel a vzhled obce toto parkování i nadále omezovat a zlepšit
vzhled obce.
Dále uvádíme výtah z vyhlášky s dalšími informacemi:
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 9 až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Sazba poplatku
Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství
a) za umístění prodejního zařízení
10,00 Kč
b) za umístění zařízení k poskytování služeb
1,00 Kč
c) za umístění stavebního zařízení
0,50 Kč
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d) za umístění reklamního zařízení
5,00 Kč
e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí
0,50 Kč
f) za umístění skládek
1,00 Kč
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
0,20 Kč
h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
5,00 Kč
ch) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a tel. děl 1,00 Kč
Kompletní znění vyhlášky naleznete na www.sveti.cz
Občanům, kteří vyhlášku respektují děkujeme. Ostatní žádáme, aby splnili ohlašovací
povinnost a přihlásili se k platbě poplatku, nebo ukončili neoprávněné užívání obecních
pozemků. Vzhledem k tomu, že proběhla digitalizace katastru a jsou jasné hranice obecních
pozemků, bude obec příslušné poplatky dle platné vyhlášky vymáhat. Obec veškeré výzvy
udělené bezpečnostní agenturou eviduje.
V průběhu roku 2019 proběhne novelizace vyhlášky a některé poplatky budou výrazně
zvýšeny – zejména se jedná o parkování vozidel.
2) Odpady
Za svoz směsného komunálního odpadu platí občané dle vybrané četnosti, svoz odpadu
probíhá 1x za 14 dní, nebo 1x za měsíc. Občané si na směsný komunální odpad pořizují
vlastní nádobu.
Svoz tříděného odpadu hradí obec. V obci jsou umístěna tři „hnízda“ pro sběr tříděného
odpadu a současně každý vlastní svoji nádobu na plastový odpad. Jedno je umístěno
u prodejny smíšeného zboží a zde je kontejner na sklo (bílé/barevné), kontejner na plasty
a papír. Druhé je umístěno u hřbitova, kde je kontejner na směsný odpad ze hřbitova a dále
na tříděný odpad: plasty, papír, sklo a kovy. Tetrapakové obaly (od trvanlivého mléka, džusů
apod.) je možné vkládat do kontejnerů na plasty. Třetí hnízdo je umístěno v prostoru „Na
Panně“, kde je umístěn kontejner na bioodpad, kam je možné ukládat pouze větve, listí,
květiny, trávu apod. Do kontejneru v žádném případě nesmí být ukládány pařezy, dřevěný
nábytek, překližka, umakart apod. Ve stejné lokalitě je také kontejner na bílé sklo se
vstupem pro deskové sklo. Do tohoto kontejneru ukládejte pouze DESKOVÉ SKLO. Vstup
pro deskové sklo není na kontejneru u prodejny Hruška ani u hřbitova, a proto objemný
skleněný odpad nebo deskové skleněné tabule nezanechávejte položené vedle kontejneru
na zemi. Dále je v prostoru Na Panně kontejner na textil pro Diakonii Broumov. V případě, že
jsou kontejnery na tříděný odpad naplněny, prosíme, zkuste odpad umístit v druhém
„hnízdu“, nebo odneste zpět domů a vyčkejte, až proběhne pravidelný týdenní svoz. Odpad
umístěný u kontejnerů v případě nepříznivých povětrnostních podmínek znečišťuje celou
obec.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je svážen v předem vyhlášených termínech, stejně
jako objemné staré železa, pro drobný železný odpad je určen kontejner u hřbitova. Pro
likvidaci běžného bioodpadu z domácností jsou určeny kompostéry, které si občané mohou
bezplatně zapůjčit od obce do užívání (objem 900 l). Kompostéry jsou stále ještě k dispozici
a je možné o ně požádat na obecním úřadu.
Pálení větví na vlastním pozemku je dovoleno za podmínek, že tím neobtěžujete sousedy,
poté není třeba větve vozit do kontejneru na bioodpad = úspora finančních prostředků obce.
Pálení je zakázáno v případě, že byl vyhlášen obecný zákaz rozdělávání ohňů během sucha
v letních měsících.
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Obec vlastní také štěpkovač, ten je možné po domluvě v rámci katastru obce zapůjčit.
Informace o podmínkách zápůjčky může podat p. Středa /p. Nevrlý.
3) Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v obci je v provozu od soumraku do úsvitu po celou noc. Nyní evidujeme
drobnou časovou nestabilitu soumrakového spínače, a proto svítíme občas trochu déle
a nehospodárně. V současné době již obec řeší modifikaci řídícího systému. Dále obec počítá
s renovací veřejného osvětlení, ale až po dokončení stavby chodníků. V případě poruchy
veřejného osvětlení prosíme o nahlášení na obecním úřadu, nebo někomu ze zastupitelů.
Opravy probíhají průběžně při poruše více jak pěti lamp. Ideálně je vhodné zasílat email
na obec@sveti.cz. Nyní je další oprava plánována na březen 2019.
4) Vytápění domů
Obec je plynofikována, někteří občané využívají vytápění na tuhá paliva. Bohužel často
dochází k pálení odpadu v kotlích na tuhá paliva, což způsobuje zamoření obce nepříjemným
dýmem, zejména v zimním období, kdy jsou zhoršené rozptylové podmínky. Upozorňujeme
občany, že dle platné legislativy není možné pálit jakýkoliv odpad a to ani v kotlích,
ani na prostranstvích, zahradách apod. Je možné topit pouze příslušnými palivy. V současné
době je v platnosti legislativa, která umožňuje v domácnostech kontroly a pálení odpadu
bude sankcionováno.
5) Informování občanů
V obci je zřízen obecní rozhlas, který je využíván k informování občanů o aktuálním dění.
Informace jsou dále uvedeny na webových stránkách obce www.sveti.cz, ve vývěskách
u obchodu a na budově obecního úřadu a také nově na sociální síti FACEBOOK.
Doporučujeme zaregistrovat se k odběru novinek na internetových stránkách obce, jelikož
obec bude postupně od klasického hlášení rozhlasem upouštět. Veškeré aktuality,
novinky, inzerce, zprávy úřední desky apod. vám budou ihned po zveřejnění putovat do
vaší emailové schránky. Těchto zpráv je měsíčně cca 10-15.
6) Volnočasové aktivity v obci
Pro děti bylo v letech minulých zřízeno nové dětské hřiště v areálu „Na Zámečku“. Dbejte
na bezpečnost svých dětí a nenechávejte je na hřišti bez dozoru (zejména úměrně jejich
věku). V roce 2018 byla také na hřišti vyčištěna a modernizována studna, včetně rozvodů a
čerpadla. Během léta je tedy možné použít užitkovou vodu např. na umytí rukou. Tlačítkový
kohout je umístěný vedle dřevěné chatky – po stisku teče voda asi 5 vteřin a poté se
automaticky uzavře.
7) Veřejná zastupitelstva
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se konají dle potřeby, nejméně však 4x ročně.
Pozvánky jsou umístěny na webu obce a ve vývěskách. Pokud se chcete dozvědět
informace o aktuálním dění, projektových záměrech, stavebních akcích a další zajímavé
informace, budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání na zastupitelstva a také pokud
vyjádříte své názory, podněty a připomínky. Veškeré připomínky vznesené na těchto
zasedáních je možné okamžitě prodiskutovat, případně řešit v co nejkratším možném
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termínu. Sami vidíte již nyní, že naše obec se během několika let velmi změnila. Máme
obec upravenou, čistou, bezpečnou, zajišťujeme pro obyvatele obce některé
nadstandardní služby, kulturní akce, máme moderní strojové vybavení, mobiliář a
infrastrukturu jakou jiné obce nedisponují, většina těchto aktivit byla realizována na
základě podnětů od občanů.
8) Hřbitov
Renovace hřbitova byla rokem 2018 zcela dokončena. Připomínáme, že hřbitov je
elektrifikován, je zřízena přípojka 230/400V 16A pro veřejnost, pokud si někdo potřebujete
udělat údržbu na hrobě apod. Přípojka je veřejně dostupná v rohu u márnice (modrá
zásuvka).
V prostoru cesty u hřbitova jsou také z důvodu průjezdu vozidel instalovány sklopné sloupky.
Sloupky jsou zajištěny zámkem a je možné, v případě potřeby, požádat o jejich odemknutí.
Klíče vlastní p. Nevrlý/p. Středa, případně kontaktujte OÚ.
9) Rušení nočního klidu, ohňostroje, pyrotechnika apod.
Pokud pořádáte nějakou soukromou volnočasovou akci na území obce, prosíme o
dodržování nočního klidu a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům, zejména v souladu
s nově platnou legislativou. V souvislosti s rušením nočního klidu není možné ani používání
zábavné pyrotechniky v době 22 – 6 h, s výjimkou silvestrovsko-novoroční noci.
V případě potřeby použití zábavné pyrotechniky v rámci soukromé akce (bez ohledu na
denní dobu) mimo silvestrovsko-novoroční noc, kontaktujte obecní úřad minimálně 14 dní
předem, aby mohla být informována veřejnost.
Cílem tohoto opatření je eliminovat toto náhlé hlukové zatížení obyvatelstva a především
ochrana domácích zvířat a zachování pohody bydlení obyvatel v naší obci.
Dohled nad pořádkem v obci
Již od roku 2016 zajištují v obci noční i denní kontroly pracovníci bezpečnostní agentury.
Pracovník ostrahy provádí občasné kontroly zabezpečenosti objektů, odlehlých míst
v katastru, obecních budov a prodejny Hruška. Pracovník ostrahy je k dispozici vám všem
v obci na tel. čísle:

Pohotovostní linka: 721 569 938
V případě potřeby řešení situace, jako je například rušení nočního klidu, pohyb podezřelých
osob v obci, osob v autech na odlehlých místech, je možné přímo nebo prostřednictvím OÚ
pohotovostní linku kontaktovat. Pracovníky ostrahy je možné také objednat i na jinou
technickou pomoc, jako je například zajištění parkovacího pořádku při pohřbech, svatbách,
zvýšený dohled vaší nemovitosti pokud jste třeba na dovolené apod. Tyto zmiňované služby
je možné objednat bezplatně – náklady hradí obec.
10) Výstavba chodníků v dolní části obce
Jak již mnoho let avizujeme, chystáme stavbu chodníků v dolní části obce, která by měla
proběhnout v letošním roce. Součástí stavby budou místa pro přecházení, nová autobusová
zastávka u Kulhánkových, oprava komunikace, výstavba nových vjezdů, oprava odvodnění a
rozšíření komunikace z 5 m na 6 m. Bude se co do rozpočtu jednat zatím o největší investici,
která se nám současně bohužel časově schází s dalšími investicemi v obci. I další roky budou
pro obec investičně velmi náročné z důvodu nárůstu cen stavebních prací, nedostatku
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pracovníků a také z důvodu souběhu projektů na jejichž přípravě obec v roce 2017/2018
pracovala. Během měsíce března bychom měli také obdržet informaci, zda obec získala
dotaci od Státního Fondu Dopravní Infrastruktury, a také o tom, jak probíhají projektové
práce týkající se rekonstrukce komunikace v obci, kterou by měl financovat kraj s naší
spoluúčastí na souvisejících nákladech.
11) Výsadba zeleně
I v roce 2018 pokračovala výsadba zeleně a obnova krajiny, za kterou se naši potomci
nebudou muset stydět. Výsadba proběhla nejprve v první etapě na jaře a poté těsně před
Vánoci jako dovýsadba uhynulých a poničených stromků. Celkem bylo loni vysazeno dalších
150 nových stromků v katastru obce. V letošním roce ještě proběhne výsadba realizovaná
z projektu mikroregionu a také výsadba související s úpravami „U Studánky“. V dalších třech
letech bude již výsadba omezena a zaměříme se pouze na údržbu a doplňování uhynulých
stromů. Poslední akcí roku byla obnova části staré obecní vozové cesty na Hradec Králové.
V úseku zhruba 100 m jsme obnovili stromořadí, na jehož konci byl umístěn krmelec pro
zvěř. V rozumné míře můžete například s dětmi doplňovat krmení (seno, ovoce, kaštany)
pro zvěř, která si toto místo oblíbila. Věříme, že i tato lokalita bude využívána k vašim
vycházkám.
Na závěr nám dovolte vás požádat o drobnou výpomoc při údržbě naší obce.
S výpomocí při údržbě obce může každý začít v okolí svého obydlí či v katastru obce
dobrovolnou péčí o zeleň. Pokud se například setkáte s ohnutým stromkem, či poškozeným
krytem, velice nám pomůžete, když věnujete chvíli svého času na uvedení do původního
stavu. Obec pravidelně kontrolujeme, ale tyto drobnosti, jež vám zaberou minutu,
zaměstnávají naše pracovníky a brigádníky natolik, že se pak nemohou věnovat jiným
činnostem, které vy jako běžní obyvatelé nemůžete vykonávat, např. bez komunální
techniky.
Dále bychom vás chtěli poprosit o dobrovolnické práce a pomoc při organizování akcí, jako
je dětský den, posvícení, Mikuláš apod. Budeme rádi za účast při přípravě, samotném
průběhu akcí nebo nápad či podnět. Neváhejte nás kontaktovat kdykoliv. Všechny tyto
akce, stejně jako prostranství naší obce je tu pro nás, pro všechny obyvatele obce Světí.
Rádi bychom také apelovali na majitele psů, jež jsou, bohužel, stále lhostejní ke sbírání
psích exkrementů, a to jak v obci, tak na polních cestách. Prosíme, uklízejte po svých psech.
Mrzí nás, že pro některé spoluobčany končí jejich zájem o obec vlastním plotem. Spoléhají
na to, že o vše ostatní se obec postará. Ale to nestačí. Mějme všichni na paměti, že naše
obec bude tak krásná a přívětivá, jakou si ji sami společně uděláme, abychom se tu všichni
cítili opravdu doma.
Věříme, že tento přehled informací pro vás bude praktickým průvodcem a že se nám
společně bude dařit činit naši obec krásnější a příjemnější k životu.
Praktické kontakty:
Starostka: 606 649 132
Místostarosta: 725 140 033
Údržba obce a správce komunální
techniky - Jan Nevrlý: 775 307 480
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