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ZPRÁVY Z RADNICE 
 

Vážení občané, 

v souvislosti s prevencí proti šíření coronaviru platí na obecním úřadě v Kněžmostě nadále tato opatření:  

 

• pravidlo upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním 

kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, 

• příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště 

podatelny, 

• do kanceláře podatelny vstupujte jednotlivě, 

• při osobním kontaktu je třeba dodržovat doporučený odstup 2 metrů, je-li to možné, v čekací zóně 

platí pravidlo omezeného počtu osob pro zamezení shlukování osob na chodbách – z toho důvodu 

doporučujeme občanům telefonicky sjednat termín návštěvy s konkrétním úředníkem, což 

platí zejména na pracovišti stavebního úřadu, 

• dále je nezbytné používat při úředním jednání ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V 

budově úřadu je pro veřejnost k dispozici také dezinfekce na ruce. 

 

Na webu obce naleznete veškeré kontaktní údaje (telefonní čísla, mailové adresy, ID datové schránky aj.) 

na vedení obce, referenty obecního úřadu, KVCK, vedoucího technické čety obce. 

 

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svému okolí. 

Vedení obce Kněžmost 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ V KNĚŽMOSTĚ 

OD PONDĚLÍ 15. 2. 2021 
 

PONDĚLÍ 08.00 - 11.30 13.00 - 17.00 

ÚTERÝ ZAVŘENO ZAVŘENO 

STŘEDA 08.00 - 11.30 13.00 - 17.00 

ČTVRTEK ZAVŘENO ZAVŘENO 

PÁTEK ZAVŘENO ZAVŘENO 

 

 

UZÁVĚRKA JARNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na čtvrtek 4. března 2021. 

Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 
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ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1.1.2021 
Sazby poplatku jsou od 1.1.2021 stanoveny takto: 

 

Nádoba Četnost svozu 

Sazba poplatku (při 

vlastnictví sběrné 

nádoby) 

Sazba poplatku (při 

pronájmu sběrné 

nádoby) 

Pytel 60 l - 15 ks  530,00 Kč  

Pytel 110 l - 8 ks  530,00 Kč  

80 l 1x za 14 dnů 1 130,00 Kč 1 280,00 Kč 

110/120 l 1x za 14 dnů 1 690,00 Kč 1 840,00 Kč 

240 l 1x za 14 dnů 3 490,00 Kč 3 760,00 Kč 

660 l  1x za 14 dnů 9 030,00 Kč 9 960,00 Kč 

1100 l  1x za 14 dnů 14 390,00 Kč 16 000,00 Kč 

 

Poplatek za odpad můžete zaplatit v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách nebo 

převodem na náš účet č.  482111319 / 0800. Do zprávy pro příjemce zadejte vaše příjmení (vlastníka 

nemovitosti) a adresu nemovitosti, na kterou se poplatek vztahuje. Splatnost do 31. března 2021. 

 

PLATBA poplatků PŘEVODEM na účet obce: VZOR 

Poplatek za odpad:             Poplatek za psa: 

číslo účtu: 0482111319/0800           číslo účtu: 0482111319/0800 

zpráva pro příjemce: odpad - Pokorný, Solec 61         zpráva pro příjemce: pes – Pokorný, Solec 61 

 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2021 
Na základě schválení představenstva Vodovody a kanalizace MB a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, 

které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  stanoveny s účinností od 1. 1. 2021 ceny vodného 

a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto: 

 

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH 

voda pitná 50,67 55,74 

voda odkanalizovaná 41,60 45,76 

celkem 92,27 101,50 

 

 

KVCK – NOVÁ SLUŽBA ČTENÁŘŮM 
V dohledné době bude instalován před obecní knihovnou v Kněžmostě BIBLIO-BOX, který umožní 

čtenářům bezkontaktní vrácení knih. 

 

 

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NA TESTY COVID-19 U OC OLYMPIA V MLADÉ 

BOLESLAVI OD 22.1.2021 
Jedná se o formu Drive in, kde odběry pacientů probíhají přímo z automobilu. Odběrové místo se nachází 

přímo na parkovišti OC Olympia, adresa odběrového místa je Jičínská 1350/III, 293 01 Mladá Boleslav. 

Otevřeno 7 dní v týdnu. Provozní doba od 9.00 - 17.00 hodin. Výsledky garantujeme do 24 hodin. Pacienti 

si mohou vytvořit rezervaci na webových stránkách testyboleslav.cz. Je možné si udělat rezervaci také 

telefonicky, a to na tel. číslech 731099730 nebo 731099731. Pacienti se mohou na test dostavit i bez 

rezervace.  
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