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ZPRÁVY Z RADNICE 

 

• Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasilo s poskytnutím dotace ve výši 500 000 Kč z rozpočtu obce 2021 

Dopravnímu podniku Kněžmost, s.r.o., na pořízení nového autobusu, 

• obec Kněžmost připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavebního záměru „Prodloužení vodovodu 

pozemek parc. č. 430/1 Suhrovice“. Realizace by měla proběhnout v 2. polovině tohoto roku. Součástí 

realizace vodovodního řadu bude i zřízení vodovodních přípojek pro přilehlé nemovitosti, 

• v nejbližších dnech bude dokončena „Revitalizace rybníka na parc. č. 18/1 v k.ú. Násedlnice“, která je 

realizována za podpory Ministerstva zemědělství firmou GEMA MB s.r.o. Celkové náklady na projekt činí 

1 183 326,20 Kč. 

 

Obec Kněžmost informuje spoluobčany o připravované realizaci 

stavebního záměru  

„Kněžmost – ulice Západní a Lomená, rekonstrukce místních 

komunikací – stavba 2, 3 a 3a“. 

Termín realizace je naplánován na 2. polovinu tohoto roku, je ale také 

podmíněn skutečnými klimatickými podmínkami, výrobními 

kapacitami oslovených dodavatelů, resp. případnými mimořádnými 

opatřeními. Obec Kněžmost vám touto cestou předem děkuje za 

pochopení a spolupráci při nadcházející výstavbě. 

 

UZÁVĚRKA LETNÍHO ZPRAVODAJE OBCE 

KNĚŽMOST je stanovena na čtvrtek 3. června 2021. Své 

příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný 

soubor) na náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

ZÁKAZ NAVÁŽENÍ ODPADU DO SUHROVIC 
Vážení občané, nenavážejte žádný odpad na místo spáleniště čarodějnic v Suhrovicích. Termín pro možnost navážení 

dřevěného odpadu bude včas oznámen a předpokládá se na podzim tohoto roku. Odpad je možno v případě potřeby 

odvést do sběrného místa v Kněžmostě. 

 

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL V LESOPARKU DŮNĚ 
Vážení občané, upozorňujeme vás na dodržování pravidel v lesoparku Důně. Nenechávejte své psy volně pobíhat po 

honitbě obzvlášť v tomto období, kdy se rodí mláďata lesní zvěře. Při setkání s divokým prasetem může jít v tomto 

období i o život vašeho psa. Již v březnu se v přírodě objevují první mláďata, která nutně potřebují klid. Stejně tak 

jejich rodiče, aby se o ně mohli postarat. Nesbírejte je - mláďata v přírodě nejsou opuštěná, matka je poblíž! 

 

STUDNY A ČOV 
Povolení ke studnám a čističkám odpadních vod na území obce Kněžmost spravuje vodoprávní úřad na odboru 

životního prostředí - Městský úřad v Mnichově Hradišti. 
 
Informace k čistírnám odpadních vod (ČOV) a odpadním vodám: 

Občané, kteří mají domovní ČOV na povolení: 

• zasílají vodoprávnímu úřadu výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod dle povolení, 

• hlídají si, do kdy mají povolení k nakládání s vodami a před uplynutím doby platnosti zažádají o prodloužení 

povolení, 

• zasílají vodoprávnímu úřadu protokoly z revizí DČOV. 
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Občané, kteří mají jímku na vyvážení: 

• zajišťují pravidelné vyvážení jímky a doklady o vyvezení si uchovávají pro účely kontroly min. 2 roky, 

• vypouštění odpadních vod (z přepadů septiků a jímek) do dešťové kanalizace, vodního toku nebo do vod 

podzemních bez platného povolení je přestupkem podle § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o 

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), za který hrozí 

pokuta pro fyzické osoby do 100 000 Kč, pro právnické osoby a fyzické podnikající do 500 000 Kč. 

Vzhledem ke špatné situaci řešení likvidace OV v některých obcích, mohou být prováděny kontroly, zda 

jsou splaškové odpadní vody likvidovány v souladu s platnou legislativou. 

 

Informace ke studním: 

Důležité! Ten kdo vlastní studnu, musí mít PLATNÉ povolení k nakládání s podzemními vodami a užívání odebírané 

vody k ÚČELU, ke kterému bylo povolení vydáno. 

Upozorňujeme, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu (obecní vodovod) včetně jeho přípojek a na ně napojených 

vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody (studna), než je vodovod pro 

veřejnou potřebu (upravuje § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

ve znění pozdějších předpisů). Občany, kteří řeší novostavby RD, upozorňujeme na tuto skutečnost. V případě 

novostaveb je možné připravit již dvoje rozvody vody – na vodu z řadu a na vodu ze studny. 

 

 
28. května 2021 

Kostel sv. Františka Serafínského v Kněžmostě 

17.00 – 22.00 

V průběhu Noci kostelů mohou návštěvníci v kostele sv. Františka Serafínského v Kněžmostě zhlédnout krátký 

film o historii, současnosti a budoucnosti kostela. 

V 19.00 a 20.00 pěvecko-instrumentální vystoupení: Zdenka Baladránová, Lenka Vedralová, zpěv a kytara. Lidové 

písně, balady, spirituály. 

 

 

ZMĚNY OD 17. KVĚTNA 
 

ŠKOLSTVÍ 

Ve Středočeském kraji končí rotační výuka na ZŠ a na nižších stupních víceletých gymnázií, obnoví se běžný 

školní režim. 

Testování žáků ve Středočeském kraji: antigenní testy 1x týdně nebo PCR testy 1x za 14 dnů. 

KULTURA 

Povolují se venkovní kulturní akce až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště, diváci 

se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném covidu v posledních 90 dnech. 

SPORT 

Otevírají se vnitřní prostory (např. tělocvičny, hřiště, kurty, atd.) a taneční studia, posilovny a fitness centra, počet 

návštěvníků je omezen, každý se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném covidu v 

posledních 90 dnech; šatny a sprchy zůstávají zavřené. 

Bazény, sauny, solné jeskyně zůstávají nadále zavřené. 

RESTAURACE 

Mohou otevřít zahrádky restaurací, u jednoho stolu max. 4 zákazníci (s výjimkou osob ze společné domácnosti) a 

zákazníci musí být schopni se při namátkové kontrole prokázat testem, očkováním či dokladem o prodělaném 

covidu v posledních 90 dnech. 

Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích. 

ZOO A BOTANICKÉ ZAHRADY 

Zvyšuje se kapacita návštěvníků na polovinu z maximálního počtu. 

NÁVŠTĚVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH AKUTNÍ PÉČE 

Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či 

hospicech. 
Zdroj: https://covid.gov.cz/ 
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