
Žeravinský občasník 

Srpen 2022 

Vážení spoluobčané,  

 

jsou před námi poslední dny funkčního období zastupitelstva obce, čas rekapitulace  

a zhodnocení čtyřleté činnosti zastupitelstva.                                                                                       

Toto funkční období nebylo snadné, ale i přesto se nám podařilo úspěšně zrealizovat několik 

akcí.              

Všem zastupitelům a občanům obce, kteří nám pomáhali po celé funkční období srdečně děkuji.  

 
Dovolte mi, abychom stručně shrnula činnost zastupitelstva obce v pěti bodech: 

1. Zrealizovali jsme: 

- prodloužení kanalizace AF stoka (směr hřbitov) 

- rekonstrukci kulturního domu – vnitřních prostor a nákup nového inventáře 

- výstavbu chodníků (I. etapu) 

- obnovu pomníku padlých rumunských vojínů na místním hřbitově 

- částečnou rekonstrukci budovy obecního úřadu 

 

2. V současné době probíhá: 

- oplocení kulturního domu a části dětského hřiště 

- obnova sakrální památky ,, Boží muka u lípy“ (směr Strážnice – odbočka Vnorovy)                                       

 

Všechny tyto akce byly financovány z dotačních programů, o které obec požádala. 

 

3. Připravujeme ve spolupráci s projektantem Ing. Karlem Vaštíkem: 

- dokumentaci k výstavbě vodovodního řadu v obci Žeraviny (I. a II. etapu) 

- dokumentaci k výstavbě kanalizace v lokalitě ,,Za humny“ 

 

4. Připravujeme parkovací místa: 

- parkoviště za kulturním domem (na zahradě), materiál máme připravený na bývalém 

hřišti 

 



5. Ve spolupráci: výstavba vodovodu Za humny akce firmy SUN SYSTEM s.r.o.  

- naše obec se bude spolupodílet na financování výstavby 

- možnost připojení rodinných domů v lokalitě ,,Za humny“ 

- realizace výstavby vodovodu firmou Bachan od 5.9.2022 

- zájemci o připojení na vodovod Za humny - kontaktujte Ing. Karla Vaštíka, který Vám 

podá bližší odborné informace a na požádání pro budoucí majitele vodovodní přípojky 

vypracuje dle platných předpisů dokumentaci, kontakt 603 853 613 

 

Doufám, že nově zvolené zastupitelstvo obce Žeraviny v komunálních volbách dne 23. a 

24. září 2022 bude pokračovat v činnosti a realizovat pro naše občany následující tři 

prioritní akce s maximálním využitím dotačních programů a to následovně: 

1. Výstavbu vodovodního řadu  

2. Výstavbu kanalizace Za humny pro novou zástavbu rodinných domů 

3. Pokračovat v realizaci 2. etapy chodníků v obci 

Přeji naší obci v dalším funkčním období pracovité zastupitele, aby pracovali ve prospěch obce 

a realizovali nejdůležitější akce, které jsem shrnula do předchozích 3 bodů.  

,,Ať je v naší obci více pokory, úcty, lásky a přátelství, co nejméně zloby, nenávisti a pomluv.“ 

Kéž by myšlení lidí bylo jen pozitivní, i když jsem si vědoma, že člověk se nemůže zavděčit 

všem. Věřte mi, pokud to bylo možné, vždy jsme Vám rádi pomohli, nebo poradili postup při 

vyřizování různých úředních záležitostí. 

Přeji Vám všem ve zdraví příjemný zbytek léta a krásný slunečný podzim. 

 

         Ing. Ľubomíra Vařechová 

         starostka obce  

 

Aktuální informace pro občany 

 

1. Poplatky vybírané Obecním úřadem Žeraviny v roce 2022 

Poplatek za komunální odpad v roce 2022 činí 500,- Kč/osobu/rok. 

Poplatek za komunální odpad pro neobydlené domy v roce 2022 činí 500,- Kč/dům. 

Poplatek za psa v roce 2022 činí 100,- Kč. 

Poplatky se budou vybírat od 1.9.2022 do 30.11.2022 na podatelně OÚ v Žeravinách. 



Poplatky můžete uhradit také elektronicky.  

Číslo účtu: 24928671/0100  VS: číslo domu  

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. 

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30. 11. 2022.                                                                           

Poplatek za psa je splatný do 30. 11. 2022. 

 

2. Svoz odpadu Žeraviny září 2022  

Svoz směsného odpadu - přistavení kontejneru na směsný odpad  

Termín přistavení:  čtvrtek 15.9.2022 čas: 8:00 hod.  

Termín vývozu:  pátek 16.9.2022 čas: 12:00 hod. – 13:00 hod. 

Místo přistavení kontejneru: u obecního úřadu  

Do kontejneru pro směsný odpad nepatří: nebezpečný odpad - zářivky, barvy, laky, léčiva, 

pesticidy, baterie, elektro, kovy, plasty, papír, sklo, bio odpad, pneumatiky  

Svoz nebezpečného odpadu - nebezpečný odpad se bude shromažďovat 16.9.2022                                        

(8:00 - 12:00 hod.) u obecního úřadu.                                                                                                        

Termín vývozu: v pátek 16.9.2022 čas: 12:00 hod. – 13:00 hod.  

Do nebezpečného odpadu patří: zářivky, barvy, laky, léčiva, pesticidy, baterie… 

 

3. DSO ČOV Velička 

Předseda představenstva:    Bc. Otakar Březina 724 159 365 

Účetní:    Věra Výborná 721 567 046 

Technický pracovník:    Vít Janíček 731 217 653 

VH DSO ČOV Velička schválila kalkulaci ceny stočného pro rok 2022: 

Cena stočného na 1 obyvatele činí:     1 188,- Kč/osobu/rok, včetně DPH 

Za neobydlené domy je cena stočného:  900,- Kč/dům/rok, včetně DPH 

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech.  



Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách 

majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř. změnu 

majitele nemovitosti, a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo. 

DSO ČOV Velička upozorňuje na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde 

je ČOV vybudována (§ 3 odst.8 zákona o vodovodech a kanalizacích). 

 

4. Kontakt na firmu Pavel Zlámal Rohatec 

- vyčištění a prohloubení studně  

- mobil 737 552 016 

 

 

 


