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CHRBONÍNSKÉ NOVINY               
Úvodní slovo:                                                                                     

S příchodem jara Vám přinášíme další novinky a informace, co nás v letošním roce bude 

čekat za investiční akce a pokud současný stav dovolí tak i akce kulturní.                                                                                                     

Paní zima se stále nechce vzdát své vlády, ale pomalu se jí drápky obrušují a jarní příroda 

ukazuje svou sílu. Načerpejme také tuto sílu a zažeňme zimní splín a chmury.   

                                                                               Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Zprávy z jednání zastupitelstva  

Zastupitelstvo dne 26.2.2021 projednalo žádost o prodeji části pozemku 1088/10 o výměře 

59 m2, která se nachází vedle oplocení úpravny vody. Žádost podala paní Lenka Kabele 

současně s geodetickým plánem. Zastupitelstvo obce schválilo prodej předmětné části 

pozemku za cenu 25,- Kč/m2, což je celková cena 1.475,- Kč. Druhým bodem zastupitelstvo 

schválilo uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem o zřízení věcného břemene na 

pozemcích v trase vodovodu. A posledním bodem k projednání byla informace k podání 

žádosti o dotaci do vhodného dotačního titulu na akci “Revitalizace rybníka Za Vsí”. Více 

k tomuto projektu je popsáno níže.   

   

Vodovod:      

Začátkem nového roku jsme v lokalitě pod Blaníkem zrealizovali další dva pozorovací vrty 
v hloubce 30 m pod terénem. Následně byly provedeny čerpací zkoušky, které stanoví 
vydatnost vrtů na jejichž výsledky v současné době čekáme. Stavební řízení akce „Dostavba 
a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“ je ve fázi získání územního rozhodnutí a nyní 
bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele I. etapy, na kterou se nám podařilo ze Státního 
fondu životního prostředí získat dotaci 3. mil Kč.  
V posledním pololetí byly provedeny dva odběry a následné rozbory pitné vody 
z vodovodního řádu firmou ČEVAK a.s. Pitná voda v obou případech splňovala limity 

stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., která uvádí hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

 
Rybník “Za Vsí” 

V prosinci 2020 byl proveden odběr a následný rozbor sedimentu z rybníka Za Vsí 
společností AQUATEST a.s. Výsledky rozborů splňují podmínky uložení sedimentu na ornou 
půdu podle vyhlášky č. 257/2009 Sb. – vyhláška o používání sedimentu na zemědělské 
půdě. Na základě kladných výsledků rozborů sedimentu byla objednána aktualizace 
projektové dokumentace „Revitalizace rybníka Za Vsí“, kterou zpracovává Vodoplan s.r.o. 
Projektová dokumentace je doplňována o výměnu spodní výpusti, způsob a místo uložení 
sedimentu a aktualizaci rozpočtu. Po převzetí projektové dokumentace budou podány 
žádosti o vyjádření dotčených orgánů k získání závazných stanovisek a stavebního povolení. 
Stavba bude realizována po vypsání vhodného dotačního titulu. 
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 Kontakty: starostka Ing. Michala Kvasničková  602  177 423, e-mail: ouchrbonin@volny.cz 
                              místostarosta Ing. Pavel Pána 777 481 964   

Členové zastupitelstva obce: Eva Říhová, Ing. Michal Broum, Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 
https://obec-chrbonin.cz/ 

Odpadové hospodářství:  

V letošním roce jsou další termíny pro přistavení velkoobjemového kontejneru ve dnech           

9.-11.7. a 8.-10.10.  Umístění kontejneru bude tradičně v prostoru u kapličky.  

Pro rok 2021 byla podaná žádost o finanční podporu z Programu obnovy venkova a pokud 
bude úspěšná,  sběrné místo se upraví a oplotí. Zelený kontejner na bioodpad (trávu a listí) 
zůstane mimo oplocení stále volně přístupný. 

Žádáme občany, aby do tohoto kontejneru vhazovali pouze určený odpad 
nikoli i pytle či igelitové tašky, ve kterých to do kontejneru přinesou. Tyto 
obaly sem skutečně nepatří a musí se tak vyklízet. Pokud nedojde 
k nápravě, tak budeme nuceni přistoupit k určitým opatřením 
a zabezpečením tohoto místa. 

Lesní hospodářství:   

Ani v letošním roce se nám těžba dřeva spojená s likvidací škod po kůrovci bohužel 

nevyhne. Těžba dále pokračuje v těsné blízkosti koupaliště. Těžbu provedla firma Jihočeská 

západní a.s., která zároveň vytěžené dřevo i odkoupí. Obec opět dostala finanční podporu 

z Jihočeského kraje za rok 2019 na zalesňování a následnou péči ve výši 48.000,- Kč, 

o kterou zažádala na konci loňského roku. Částka je odvislá od množství vytěženého dřeva. 

S dalšími informace či dotazy se obracejte na stanoveného obecního lesního hospodáře 

pana Miroslava Veselého. Obec stále nabízí možnost koupit dřevo v neomezeném množství 

za cenu 300,- Kč/m3. A objednávky se nám začínají množit, ale dřeva máme stále dost. 

Mobilní rozhlas  

Moderní doba žádá stále nové technologie a zlepšení informovanosti obyvatel a proto 
s novinami byl všem občanům do schránek doručen leták. Prostřednictvím tohoto letáku se 
můžete registrovat do Mobilního rozhlasu. A co to znamená? Že veškeré informace o dění     
v obci jako jsou upozornění na kulturní akce, informace o poruchách vodovodu či plánované 
odstávce vody nebo elektřiny, Vám přijde jako sms do mobilního telefonu. Vůbec nemusíte 
sledovat úřední desku či informační tabuli ani webové stránky obce. Vše budete mít 
pohodlně a včas přímo ve Vašem mobilním telefonu. Zaregistrovat i odhlásit se z dané 
služby můžete kdykoli. Tato služba bude našim občanům poskytnuta zdarma. 

Volné pobíhání zvířat   

V poslední době se nám množí počet stížností na volně pobíhající zvířata. Tímto chceme 
upozornit, že majitel volně pobíhajících zvířat porušuje ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. 
na ochranu zvířat proti týrání a to tím, že podle § 13 odst. 1 je každý chovatel povinen 
zabezpečit či učinit opatření proti úniku zvířat, jinak se dopouští přestupku podle § 27 odst. 2 
písm. g). Žádáme občany, aby tento zákon dodržovali.  

Akce, které nás (při příznivé pandemické situaci) čekají:   

Memoriál Michala Velíška - 19.6. 2021 - na hasičském hřišti 
Pouťové posezení - dne 4.7.2021 od 17.00 h na hasičském hřišti 

Akce pro děti „Drakkar zrzavého Orma“ - červenec 

Oslava 90. výročí založení hasičů – 1. polovina srpna 2021 - na hasičském hřišti 

 

Upřesnění termínů bude včas zveřejněno.  


