
05/2013                                                                                                                                             zdarma 
 
Vážení spoluobčané, 
   měsíčník dnes přináší krom tradičního zpravodajství z radnice i důležitou informaci o změně 
v nakládání s komunálním odpadem. Seznamte se s ní, je opravdu prospěšná. 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 
 

Zprávy z radnice 
 
- Rada obce souhlasí s plánem činností na lesním majetku na rok 2013 a v rámci tohoto plánu souhlasí 
s provedením zalesnění v lokalitách Koprník, Lítkovice – skládka, Malobratřice – Kališťák, Suhrovice – 
pole a v rokli, Čížovka (dosadba ořešáku).  
K zalesnění bude využito: 3100 ks dubu, 1300 ks olše, 400 ks jedle, 1000 ks buku, 30 ks ořešáku. 
 
- Rada obce informuje o změnách v budově obecního úřadu. Jednotlivé úseky byly rozloženy podle 
nového schématu, který je uveden v přízemí na dělící kované brance vpravo. Stavební úpravy tak 
umožnily získání důstojnějších prostor k výkonu agendy. Věříme, že si vzniklé změny brzy osvojíte. 
 
- Rada obce souhlasí s pokácením 4 ks smrků ztepilých na pozemku p.č. 711/1 v k.ú. Kněžmost (levá 
strana ulice K Cihelně). Důvodem je výstavba vjezdu na stavební parcelu v této lokalitě.  
 

Žádost 
 
Prosíme občany o toleranci k zvýšenému pohybu těžké stavební techniky v oblasti. Probíhají plánované 
stavební práce na rozvoji regionu.  
 
Prosíme občany, aby lépe využívali nabídky obce na odklízení zvířecích exkrementů. Jedině tak lze 
udržet obec čistou a ochránit zdraví ostatních. 
 

Jiné 
 
Děkujeme všem, kteří se starají o předzahrádky a obecní trávníky v Kněžmostě a spádových obcích. 
Dokazují tím, že jejich vztah k veřejnému prostoru zůstává i v době převládajícího nezájmu tím 
nejsprávnějším. 
 
 

 Sběrné místo v Kněžmostě zahajuje provoz 

 
Od 11. května 2013 bude zahájen provoz Sběrného místa v Kněžmostě, Sobotecké ulici č. 185. Z 
této skutečnosti vyplývá řada změn pro nakládání s odpadky. Nejdůležitější nyní předkládáme. 
 
 
Provozovatelem je obec Kněžmost (telefon 326 784 141). Obsluhu zajišťuje pan Drtil Vlastimil. 
 
 
 



Provozní doba: 
   středa   15:00 – 18:00 
   čtvrtek 09:00 – 12:00 
   sobota  09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 
 
Přejímka odpadů: 
Po vjezdu do areálu se občan přihlásí u obsluhy a prokáže občanským průkazem. Odpad uloží dle 
pokynů obsluhy do určených nádob. 
Sběrné místo je určeno pouze pro občany Kněžmostu a místních částí, dále pak pro ty, kteří zde vlastní 
chatu či jiný rekreační objekt. Sběrné místo není určeno pro odpad vyprodukovaný v souvislosti 
s podnikatelskou činností. 
Sběrné místo je určeno pro přijímání odpadu v obvyklém množství. 
 
Bezplatně lze ukládat tyto komodity:  
Papírové a lepenkové obaly, dále obaly plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné, 
textilní. Taktéž směs nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek, keramických výrobků. Dále pak železo, 
ocel, papír, lepenku, sklo, textilní materiál, zářivky, výbojky, chladničky, mrazničky, televizory, 
monitory, ostatní elektrozařízení. Jiné kovy, objemný odpad, větve, trávu, listí. Zpoplatněno je 
zužitkování pneumatik (max. 8ks na dospělou osobu za rok). Poplatek 40 Kč třeba uhradit předem na 
pokladně OÚ.  
 

Upozornění 
Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad nelze uložit: 
papír, sklo, železo, žhavý popel, uhynulá zvířata, stavební suť, beton, cihly, tašky, zemina a kamení. 
Rovněž tam nepatří televize, pračky, sporáky, ledničky, autobaterie, zářivky, znečištěné plechovky, 
zbytky barev, olejové nečistoty apod. 
 
V důsledku změny proběhne od 9. května úklid původních hromad v lesoparku Důně, kam již dále nelze 
cokoliv odkládat. Místo bude upraveno tak, aby nehyzdilo vstup do parku, poslouží k odpočinku. 
 
Dodáváme, že režim sběrného místa je zkušební, úřad je samozřejmě připraven přijímat návrhy a 
připomínky od obyvatel (původců odpadu) i názory jiných. Všem společně by nám mělo jít o ustálení 
obecné kulturnosti ve vztahu k tomuto tématu. Obec se snaží, tak jako mnoho obcí jiných, vytvářet 
podmínky pro lepší život obyvatel a úroveň nakládání s odpady je tématem důležitým. 
Věříme, že si změny v dohlednu osvojíte a přispějete tak k větší reprezentativnosti našeho regionu. Před 
povinnostmi tohoto druhu se dříve či později nikdo neschová a budeme-li mezi těmi aktivnějšími, jen 
lépe pro nás. Za pochopení a pomoc předem děkujeme. 
 

Kulturní akce 
 
Dne 8. května dopoledne od 10 hodin se koná u památníku „Padlých“ v Kněžmostě pietní akt, promluví 
Pavel Kverek. Čestnou stráž zajistí členové skautského oddílu, a to od 9:00 do 11:00 hodin. Zveme 
k účasti. 

 
Občanské sdružení Spokojený domov zve na Besedu s nevidomým Lukášem, která se koná v úterý dne 
14. května od 17 hodin ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti (Zámecká ulice 744). 
 
V sobotu 18.5. 2013 od 8:00 hodin pořádá SDH Koprník soutěž 8. okrsku v požárním sportu. 
Místo konání u hasičské zbrojnice v Koprníku, občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny 
příznivce hasičů. 
 

Poděkování 
Obec Kněžmost si cení přístupu paní Ludmily Švermové k pracovním úkolům při úklidu obce. 
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