RUKOVĚŤ OBYVATELE OBCE SVĚTÍ pro rok 2020
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, která upravuje využívání veřejných
prostranství.
Nově z ní je vyčleněno 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 z prostorových možností 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 uzavřena smlouva o pronájmu veřejného prostranství pro parkování vozidla a
provedena úhrada příslušného poplatku (dle velikosti vyčleněného místa).
Občané, se kterými bude uzavřena nájemní smlouva k parkování na veřejném prostranství, obdrží
od obce potvrzení o uhrazení poplatku, které musí být viditelně umístěno ve vozidle pro případnou
kontrolu bezpečnostní službou. Smlouva nebude uzavřena pro parkování vozidel bez státní
poznávací značky a vozidel 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.
Dále uvádíme výtah z nové vyhlášky k užívání veřejného prostranství s dalšími informacemi:
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč,

b) za umístění stavebního zařízení

3 Kč,

c) za umístění skládek

5 Kč,

d) za umístění reklamního zařízení

10 Kč,

e) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.
Obec stanoví sazbu poplatku paušální částkou:
a) za umístění skládky dřeva a uhlí
b) za umístění reklamního zařízení

100 Kč/měsíc,
150 Kč/1 ks/měsíc.

Od poplatku se osvobozuje:
a) užívání veřejného prostranství pro umístění skládek dřeva, uhlí a stavebního materiálu, a to po
dobu 14 dní a kratší od zahájení užívání veřejného prostranství,
b) užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí po
dobu 10 dní a kratší od započetí prací,
c) užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom,

d) užívání veřejného prostranství obcí Světí a osobami zajišťujícími realizaci stavebních prací

a služeb na základě smlouvy či objednávky obce Světí, neziskovými organizacemi a spolky se
sídlem na území obce a uživateli na základě soukromoprávní smlouvy.

Poplatek je splatný:
a. při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů a kratší nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
b. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo
užívání ukončeno.
Poplatek stanovený paušální částkou je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

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.
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. Poplatek za svoz odpadu na příslušný rok je splatný do konce března.
Svoz tříděného odpadu hradí obec. V obci jsou umístěna tři „hnízda“ pro sběr tříděného
odpadu a současně každý, kdo požádal, obdržel žlutou nádobu na plastový odpad pro
individuální svoz z domácností. Jedno hnízdo 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, zároveň žádáme občany, aby neumísťovali u kontejnerů nevytříděný odpad.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je svážen v předem vyhlášených termínech, stejně jako
objemné staré železo, pro drobný železný odpad je určen kontejner u hřbitova (patří sem i
plechovky od nápojů, konzerv apod.). Pro likvidaci běžného drobného 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.
Nově je obec povinna zajistit také sběr použitých potravinářských tuků a olejů. Sběr bude
prováděn 1x za tři měsíce, termín bude vždy předem oznámen – použité potravinářské tuky a
oleje se odevzdávají v uzavřených plastových nebo skleněných lahvích.
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.
Obec vlastní také štěpkovač, ten je možné po domluvě a zaškolení v rámci katastru obce
zapůjčit. Informace o podmínkách zápůjčky podá p. Nevrlý.

3) Vytápění domů
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.
4) 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 také 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. Návod, jak se zaregistrovat k odběru, naleznete
v přiloženém letáku.
5) 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 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.
6) Hřbitov
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 tomto roce bude probíhat obnova smluv na pronájem hrobových míst na dalších 10 let. Do
konce měsíce března budete vyzváni k uzavření nové smlouvy a úhradě poplatku, který se
nemění. Bude také provedena revize plánu hrobových míst a štítkovaní hrobů. Po uplynutí
zákonných lhůt a při neuzavření nových smluv dojde k odstranění zařízení nepoužívaných
hrobových míst na náklady obce.
7) 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.
8) Bezpečnostní agentura
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 převážně v nočních hodinách. 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.
9) Vzhled obce a pořádek
Dovolujeme si 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 proti okusu, 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.
10) Výpomoc při pořádání kulturních akcí
Chtěli bychom vás požádat o dobrovolnické práce a pomoc při organizování akcí, jako je dětský
den, posvícení, Mikuláš apod. Budeme rádi za účast při přípravě, samotném průběhu akcí i
úklidu po akci. Uvítáme vaše nápady či podněty. Neváhejte nás kontaktovat kdykoliv. Všechny
tyto akce, stejně jako veřejná prostranství naší obce jsou tu především pro nás - obyvatele
obce Světí.
11) Psí exkrementy
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.
Poplatek ze psa je symbolický – současnou vyhláškou byl navýšen na 100,- Kč za prvního psa a
200,- Kč za druhého a dalšího psa. Tento poplatek je vybírán na pokrytí administrativních
nákladů a rozhodně by nepokryl náklady na úklid obce od psích exkrementů. Pokud se
nepodaří přimět majitele psů, které je venčí mimo své zahrady, aby po sobě exkrementy
uklízeli, budeme muset výrazně navýšit poplatky ze psů, aby byly pokryty náklady na úklid
prostřednictvím zaměstnanců obce.
Mrzí nás, že pro některé spoluobčany končí jejich zájem o obec vlastním plotem. Spoléhají na
to, že se obec o vše postará. 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.
12) Nová autobusová zastávka pro školní autobus Světí – Jih
Od 1. března 2020 bude do jízdních řádů zařazena druhá zastávka pro školní autobus do
Všestar s názvem Světí - jih. Zastávka se nachází na kraji obce ve směru na Břízu.
13) Nakládání s odpadní vodou – důležité !!!
Nakládání s odpadními vodami – novela zákona
Na začátku roku 2019 vešla v účinnost novela zákona č. 113/2018 sb., která zpřesňuje vodní
zákon. Z novely vyplývá, že doklad o vyvezení žumpy/odpadní jímky budeme muset doložit
od 1. 1. 2021, ale již nyní je nutné pravidelně vyvážet žumpu/jímku a doklady uchovávat pro
rok 2021. Obec Světí nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální ČOV.
V minulosti byla vybudována jednotná kanalizace, ta ale odvádí jak dešťové vody, tak
předčištěné odpadní vody do vodoteče protékající obcí. Stále velká část obyvatel obce bohužel
vypouští své nečištěné odpadní vody do této kanalizace, ať už ze žump s nelegálním přepadem,
případně jednorázově v nočních hodinách přečerpá obsah žumpy do kanalizace. Výsledkem
jsou nyní enormně znečištěné vody ve vodoteči v obci i za obcí a s tím související silný zápach.
Vzhledem k tomu, že je obecně málo vody, vodoteč nemá takový průtok jako v minulosti a

splašky zůstávají ve stojaté vodě. Z důvodu značného znečištění vodoteče a podzemních vod
začíná Královehradecký kraj stav vodoteče v naší obci monitorovat.
Co je třeba? (Vlastník jímky/žumpy)
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod a předložit na vyzvání od 1. 1. 2021 doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten,
kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby,
která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.“ Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního
prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením
způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod (není čisticím zařízením), nelze z ní
odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění nečištěných
odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení. Znamená to tedy pravidelně
vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu.
Co je třeba? (Vlastník septiku)
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních
vod, musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované
nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští
přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).
Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci a používá žumpu?
Při naplnění žumpy musí vyvézt odpadní vody do čistírny odpadních vod, ve které jsou
v souladu se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje
doklad.
U septiku, který má platné povolení o vypouštění do vodoteče by navíc měl kontrolovat kvalitu
odpadních vod i odběrem vzorku pro zjištění účinnosti čištění resp. souladu sledovaných
hodnot.
Co hrozí, pokud majitel nesplní zákonné povinnosti?
Jestliže vlastník požadované doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez dalšího
považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními
vodami. Sankce i pokuty jsou udělovány dle závažnosti, kde maximální výše je stanovena
zákonem na 100 000 Kč.
14) Mikrojesle Světí
V budově Obecního úřadu Světí jsou provozovány mikrojesle v rámci projektu zastřešeného
Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866. Zařízení je určeno pro maximálně 4 děti v jeden
okamžik, o které se stará jedna pečující osoba. Oba rodiče dětí musí mít nějakou vazbu na trh
práce (pracovní smlouva, DPP, registrace na úřadu práce, OSVČ). Zařízení je určeno pro děti
od 6 měsíců do 4 let. Děti s trvalým bydlištěm v obci mají vyšší bodové ohodnocení při zápisu.
Více informací je na webu https://mikrojesle-sveti.webnode.cz/
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. Na poslední stránce naleznete také
praktickou tabulku odpovědností jednotlivých členů zastupitelstva. S jednotlivými požadavky
se tak můžete obracet přímo na ně a urychlíte tím vyřízení vašeho požadavku.

Tabulka kontaktů - NALEPIT NA LEDNICI MAGNETEM

éno
éno
Martina
Saláková
Šafková

Funkce

Tel. kontakt

Řeší:

Starostka

606 649 132

evidence obyvatel (změna trvalých pobytů, správní řízení), přidělování čísel popisných
povolování kácení dřevin, žádosti o informace podle zákona 106, CzechPoint
(ověřovaní podpisů a listin, výpisy z rejstříku trestů apod.)
pohřebnictví (hrobová místa, povolení otevření hrobu apod.), odpady (žádosti o
kompostéry, žluté popelnice, poškozené popelnice apod., objednávky vývozu
kontejneru na textil - diakonie), dotační management, administrativní zabezpečení
chodu obce, kupní smlouvy, majetková vypořádání, nájemní smlouvy, mikrojesle
zveřejňování informací na webu www.sveti.cz
mikroregion 1866 – člen správní rady, příspěvky do zpravodaje
objednávky zvonění + hlášení rozhlasem
komplexní pozemkové úpravy – oprávnění přístupu na pozemky pro zastupitelku
Martina Saláková Šafková dle zákona 229/1991sb.

Petr Středa

Místostarosta

725 140 033

stavby: investiční akce, koordinace příprav projektových dokumentací, technický
dozor staveb, kolaudační prohlídky staveb
geodetické práce: koordinace geodetických prací v katastru + majetková vypořádání
stavba D11+MUK: koordinace se subjekty v souvislosti se stavbou (ŘSD, EUROVIA,
METROSTAV, staveništní doprava přes obec, přístupy na stavbu)
organizace regionální dopravy: jízdní řády + nové spoje, zastávky, reklamace dopravy
u spol. Arriva, OREDO
koordinace dopravní situace na komunikacích v obci a okolí se subjekty: Dopravní
inspektorát PČR, Odbor dopravy MMHK , SUS KHK, US KHK (požadavky na opravy).
bezpečnostní agentura, bezpečnost, veřejné osvětlení, administrativní zabezpečení
chodu obce
zveřejňování informací na webu www.sveti.cz
objednávky zvonění
komplexní pozemkové úpravy – oprávnění přístupu pro zastupitele Petr Středa na
pozemky dle zákona 229/1991sb.

Jan Nevrlý

Člen zastupitelstva
Stavební výbor

775 307 480

Zdena
Kohlertová
Anna
Chvátalová
Lucie
Hendrychová

Člen zastupitelstva
Pořádkový výbor
Člen zastupitelstva
Kontrolní výbor
Člen zastupitelstva
Kulturní a sociální
výbor
Člen zastupitelstva
Finanční výbor
Administrativní
pracovnice

602 689 731

údržba obce
zeleň, pořádek v obci
správa komunální techniky
půjčování štěpkovače
zajištení STK + servis Vitaltech
požadavky na vývoz konterjneru SKLO
požadavky na vývoz konterjneru BIOODPAD
požadavky na mimořádnou údržbu – dřeviny, kanalizace, atd..
kulturní akce, kronika obce

732 615 675

kulturní akce, FACEBOOK, zveřejňování informací na webu www.sveti.cz

Pohotovostní linka

721 569 938

Petr Hlušička
Lenka
Bečičková
Bezpečnostní
agentura

kulturní akce, životní jubilea, sociální výbor
hostinec: správa, údržba
735 716 250

pokladní, přihlášky na divadelní představení, evidence psů, platby za odpady,
distribuce letáků a zpravodajů, objednávky hlášení rozhlasem
rušení nočního klidu, pohyb podezřelých osob

