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ZPRÁVY Z RADNICE 

• Na žádost osadního výboru Koprník schválila rada obce pořízení měřiče rychlosti do místní části Koprník 

za nabídkovou cenu ve výši 60.621 Kč. Měřič bude umístěn na začátku obce směrem od Násedlnic a doplní 

tak měřič, který byl v Koprníku umístěn směrem od obce Kněžmost již v roce 2021. 

 

• Rada obce schválila uzavření Dohody o vybudování vodních ploch mezi obcí Kněžmost a Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení Správa CHKO Český ráj, jejímž cílem bude obnova tůní o rozloze 

370 m2, 126 m2 a 65 m2 v místní části Srbsko. Obnova těchto ploch je připravována v rámci podpory 

přirozeného vodního režimu v krajině. 

 

• V návaznosti na žádost vlastníků bytového domu čp. 222 a 223 Na Mlejnici v Kněžmostě o opravu 

chodníku souhlasila rada obce se záměrem přípravy a realizace oprav těchto ploch mezi bytovými 

domy čp. 220, 221, 222, 223, 224, 225 a 226, a to dle rozpočtových možností obce. 

 

• Obec Kněžmost vybírá dodavatele projekčních prací a inženýrské činnosti k projektu „Rozšíření sítě 

veřejného vodovodu na území obce Kněžmost - místní část Soleček, Solec a Chlumín“. 

 

• Rada obce souhlasila s umístěním samoobslužného výdejního a podacího zařízení „Z-Box“ od 

společnosti Zásilkovna s.r.o. na obecním pozemku u parkovací plochy Na Kopečku v Branžežské 

ulici, Kněžmost. Předpokládaná instalace proběhne během jarních měsíců.  

 

PŘIPOMÍNÁME ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1.1.2022 

 

Nádoba Četnost svozu 
Místní poplatek 

v Kč za 1 rok 

Volitelná služba ** 

Místní poplatek při pronájmu nádob 

80 l 1 x za 14 dnů 1 248 Kč + 150 Kč ** = 1 398 Kč 

120 l 1 x za 14 dnů 1 872 Kč + 150 Kč ** = 2 022 Kč 

240 l 1 x za 14 dnů 3 744 Kč + 270 Kč ** = 4 014 Kč 

660 l 1 x za 14 dnů 10 296 Kč + 930 Kč ** = 11 226 Kč 

1100 l 1 x za 14 dnů 17 160 Kč + 1 610 Kč ** = 18 770 Kč 

8 pytlů 8 svozů 576 Kč + 150 Kč ** = 1 398 Kč 

* Svoz je prováděn výhradně v rekreačních oblastech v pytlích (120 l) s logem svozové společnosti. Na OÚ 

Kněžmost poplatník obdrží 8 ks pytlů na směsný odpad na 1 rok. 

** Volitelná služba. Jedná se o pronájem nádob (popelnic) 80 l, 120 l, 240 l, 660 l a 1100 l, kde je zajištěna 

oprava nebo výměna poškozené nádoby.  

Doplňková služba – 1 ks pytle (120 l) s logem na směsný odpad 72,- Kč, pytle na tříděný odpad 

zdarma. 

 



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. Variabilní symbol si můžete ověřit na 

tel. č. 326 214 532. Splatnost do 31. března 2022. 

 

PLATBA poplatků PŘEVODEM na účet obce: VZOR 

Poplatek za odpad:     Poplatek za psa: (výše se nemění, splatnost do konce března) 

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

var. symbol: na dotaz u obecního úřadu  var. symbol: na dotaz u obecního úřadu 

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

 

 

ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2022 

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. 2022 ceny vodného 

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

 

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH 

voda pitná 52,13 57,34 

voda odkanalizovaná 45,74 50,31 

celkem 97,87 107,65 

 

 

UZÁVĚRKA JARNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na čtvrtek 3. března 2022. 

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

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 
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