Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Říjen - Prosinec 2013
ČOV a kanalizace
Pravidla provozování předčistících zařízení odpadních vod, likvidace odpadních vod, sedimentačních
kalů a souvisejícím odpadovým hospodářstvím s rozsahem platnosti pro Obec Hošťka, v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
a) Každá fyzická či právnická osoba je povinna využít
( po projednání podmínek s provozovatelem) možnosti napojení na veřejnou kanalizaci č. 274/2001 Sb. §
3. bod 8 a dále č. 185/2001 Sb. § 10. ( předcházení vzniku odpadů ).
b) Každá fyzická či právnická osoba využívající veřejnou kanalizaci je povinna ( po projednání podmínek
s provozovatelem ) odstavit z provozu předčistící zařízení č. 274/2001 Sb. § 18. bod 4
c) Každá fyzická či právnická osoba neplnící požadavky dle bodu a) a b) je povinna toto učinit do 12-ti
měsíců ode dne této informace.
d) Nedodržení této povinnosti má následek uložení pokuty.
e) Do doby napojení na veřejnou kanalizaci dle bodu a) a b) je každá fyzická či právnická osoba
povinna prokazatelně dokladovat způsob likvidace odpadů a dále způsob provozování a údržby
příslušného předčistícího zařízení č. 185/2001 Sb. § 12. ( nakládání s odpady v souladu se zákonem )
f) V lokalitách upřesněných rozsahem platnosti vyhlášky jsou vzhledem k potřebám ochrany
životního prostředí obecně stanoveny tyto závazné intervaly údržby:
domovní ČOV - dle provozního řádu
biologické septiky - 2x / za 1 rok
bezodtokové jímky - dle potřeby vzhledem k době plnění
Toto ustanovení je závazné i u osob, které jsou již napojeny na veřejnou kanalizaci ale zároveň
využívají vlastní čistící zařízení.
g) Při zajišťování likvidace kalů vzniklých provozem vlastních čistících zařízení je nutno postupovat v
souladu s platnými legislativními požadavky.
č. 185/2001 Sb. § 12. ( nakládání s odpady v souladu se zákonem ) a § 33. (povinnosti při používání kalů )
V případě, že nedojde k nápravě , bude vše projednáváno s Odborem životního prostředí Tachov
Oprava komunikáci v obci Hošťka
Komunikace v obci Hošťka byly opraveny v plném rozsahu nad rámec dohody. Silnice od dvojdomků
směr kopec byla opravena subdodavatelem firmou Silba s.r.o., která provedla stříkaný asfalt. Vedlejší
komunikace od Agročasu, okolo zelených bytovek ke křižovatce provedla firma Strabag. Na vedlejší
komunikace se použil frézovaný asfalt, který vytvoří stmelený povrch. Tato varianta v současné době byla
cenově i materiálně nejlepší.

Informace
• Podpisem smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem Plzeň a Obcí Hošťka ve věci
privatizačního projektu dojde k bezúplatnému převodu komunikací v k.ú. Hošťka na Obec
Hošťka.
• Dne 4.9.2013 byly odstraněné netěsnosti na vodojemu v reklamační lhůtě firmou Ingstav Ing. Jan
Kudláč.
• Dne 24.7.2013 byla Městským úřadem Tachov, odborem životního prostředí jako vodoprávního
úřadu ověřená funkčnost ČOV a odlehčovací komory. Z vyhodnocení zkušebního provozu
vyplývá, že ČOV je schopna trvalého užívání.
Nákup nového traktoru pro Hoštěcké lesy s.r.o.
Dne 11.9.2013 proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma s nejvyšším počtem bodů - ARBO spol.
s.r.o. Klatovy. Tento projekt bude spolufinacován Evropskou unií a z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova.
Poděkování
• Martin Ábel děkuje Janu Hečkovi, Jakubovi Hečkovi, Karlu Červenkovi a Milanu Brožkovi za
pomoc při hašení požáru v lese.
• Manželé Turbákovi děkují starostce a všem zastupitelům za vstřícnost při napojení rodinného
domu na kanalizaci.
Studna v Žebrákách
Voda ve studni podle rozboru hygieny Tachov není pitná.
ZŠ a MŠ Hošťka
Starostka obce děkuje paní Mgr. Jarmile Muchové za dokončení grantu s názvem ,,Učíme se z přírody“ a
naplnění výstupu tohoto projektu. Prostředky z Revolvingového fondu MŽP.
Plánované akce:
Listopad: Dne 23.11. 2013 pro vás chystá SDH Hošťka ve spolupráci s maminkami soutěž o nejlepší
Šulek. Do Šulkyjády se můžete závazně přihlásit na Obecním úřadě, nebo u paní Hany Svobodové na
telefoním čísle 728 673 269 do 31.10.2013. Šulky můžete nosit 23.11. 2013 již od 19 hodin do sálu v obci
Hošťka. A od 21 hodin bude celovečerní zábava s kapelou Dexons’ Music.
Prosinec: Rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš, Posezení pro seniory.
Přesné termíny upřesníme formou plakátu.
Narozeniny oslaví
Říjen: Hečko Karel 76 let - Hošťka, Chovanec Karel 74 let - Hošťka, Luncarová Jiřina 83 let - Žebráky,
Hečková Eva 73 let - Hošťka, Draxal Jiří 83 let - Hošťka.
Listopad: Širůček Josef 76 let - Žebráky, Danielová Anna 77 let - Hošťka.
Prosinec: Šubová Anna 70 let – Hošťka.
Všem oslavencům gratulujeme!
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce www.hostka-tc.cz, nebo tento
Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ. Nejpozději však do 15. ledna 2014. Čtvrtletní zpravodaj vydává: Obec Hošťka,
Lucie Valíčková.

