
Obecní  úřad  Přílepy  Okres Rakovník 
 

INFORMACE   Z   ROKU   2008 
                                        „  ..…co se událo, co se udělalo, co se udělat plánuje…..  “  

 

 

LEDEN 
-Plnění rozpočtu Obce přílepy za rok 2007: přijmy celkem  = 1.960.688,40Kč  
                                                                                    výdaje celkem = 2.404.319,90Kč                                                             
-Na účtu obce Přílepy bylo k 31.12.2007 celkem 505.792,53Kč 
-Vypracování a schválení „Návštěvního řádu dětského parku“ (pozemek p.č.40KN Přílepy)  
 

ÚNOR 
-Zjišťování průběhu hranic obvodu komplexních pozemkových úprav v kat.úz.Přílepy 

-Schválen vyrovnaný rozpočet obce Přílepy na rok 2008 : 

předpokládané příjmy =  předpokládané výdaje = 1.655.731,00Kč 

-Uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy hasičské zbrojnice č.p.3 s firmou Lubor Linc Řevničov. 
 

BŘEZEN 
-Obec Přílepy uzavřela Smlouvu o poskytnutí služby Internet Wireles s p.M.Árvayem za cenu 

5.000,00Kč  měsíčně a následně s odběratelem služby panem T. Huňatem za cenu 5.000,-kč měsíčně. 

-Vodohospodářská správa Brno z důvodu výstavby rybníka předložila požadavek o převodu pozemků 

p.č.1463PK a 1464PK (pozemky pod Kolešovickým potokem), které jsou majetkem Obce Přílepy. 

Zastupitelstvo rozhodlo pozemky nepřevádět, neprodávat. 

-na základě novely zákona č.79/2008Sb nařízení vlády č.37/2003Sb. odsouhlasilo zastupitelstvo obce 

Přílepy navýšení odměn členům zastupitelstva o 5% .   
 

DUBEN 
-Obec Přílepy podala žádost Městysi Kněževes o vydání souhlasného prohlášení převodu historického 

majetku Obce Přílepy PK p.č.1441 vedené na LV č.597 pro MNV Kněževes kat.území Nouzov (v 

současné době je pozemek označen KN p.č.408/23-1672m2). Následovala žádost na Katastr.úřad  

o identifikaci parcel (srovnávacího protokolu..) a převod pozemku na LV 10001 pro Obec Přílepy. 

-Na opravu střechy hasičské zbrojnice č.p.3 Přílepy byly uzavřeny smlouvy o dílo (firma L.Linc 

Řevničov a V.Seifert Šanov) za sjednanou cenu celkem 408.255,-Kč. 

-Dne 23.4.2008 bylo provedeno auditorkami SKÚ přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2007 

(s výsledkem = nebyly zjištěny chyby a nedostatky). 

-Na základě Smlouvy o vkladu majetku do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) ze 

dne 14.4.2008- vložila Obec Přílepy do sdružení 8x hlavní uzávěr vodovodních přípojek 

vybudovaných v roce 2005-6 celkem v hodnotě 27.498,00Kč. 

-Dne10.4.2008 se konala na Pozemkovém úřadu v Rakovníku schůzka týkající se kontroly rozsahu 

provedených prací komplexních pozemkových úprav v k.ú.Přílepy. Následovně byla kom.pozemková 

úprava v k.ú.Přílepy pozastavena a s firmou K.K.Nusle Praha ukončena smlouva (odstoupeno od 

smlouvy dne 3.10.2009) a bylo vypsáno nové výběrové řízení na zpracovatele kom.poz.úprav. 
 

KVĚTEN 
-V rámci Programu obnovy venkova v r.2008 byla obci Přílepy přidělena dotace na opravu střechy 

hasič.zbrojnice č.p.3Přílepy ve výši 134.000,-Kč 

-Obec Přílepy zakoupila pro potřeby obce (na kulturní akce…)10 kusů rozkládacích stanových 

souprav v celkové hodnotě 15.800,00kč (souprava=1x stůl + 2x lavice). 

-Pro JSDH byly zakoupeny dva prac. stejnokroje a pět kusů kož. opasků v hodnotě 4.133,-Kč. 

-dne 20.5.2008 provedl Státní okresní archiv v Rakovníku prohlídku spisovny OÚ Přílepy, vedení 

spisové služby a skartační řízení. 

- Dne 22.5.2008 provedla firma Froněk Rakovník opravu místních komunikací v obci Přílepy 

v celkové hodnotě =67.044,60Kč (18,78 tun asfaltu). 

 



ČERVEN 
-Zastupitelstvo schválilo bez výhrad Zprávu závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2007 

-V prostorách Přírodní památky Přílepská skála byla prováděna plánovaná „péče“ o památku, 

spočívající v odstranění náletů před skalní stěnou… 
 

ČERVENEC 
-Zastupitelstvo obce Přílepy odsouhlasilo realizaci akce Slavnosti zeleného zlata (ruční česání 

chmele…) na veřejném prostranství v obci Přílepy. Akci bude zajišťovat Svazek Měst a obcí 

Rakovnicka v letech 2009 až 2015. 

-Na sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka bylo odsouhlaseno vypracování komunitního plánu 

sociálních služeb pro region Rakovnicko. 

- Ve dnech 11.7.-13.7.2008 provedli někteří členové SDH Přílepy sundání starých krovů střechy nad 

hasičskou zbrojnicí č.p.3 Přílepy.    
 

SRPEN 
-Obec Přílepy uzavřela Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL Praha. 

Obec Přílepy za zpětný odběr elektrozařízení obdrží ročně finanční odměnu 1.700,-kč 
 

ZÁŘÍ 
-Dne 11.9.2008 došlo k požáru nemovitosti č.p.89 Přílepy. Likvidace požáru se také zúčastnila mimo 

jiné i jednotka SDH Přílepy pod vedením velitele V.Šorsáka. 

-V hasičské zbrojnici Přílepy č.p.3,garáž II.  byla zhotovena betonová podlaha v  hodnotě 19.630,-Kč 

-Obec Přílepy pořídila novou počítačovou sestavu v hodnotě 21.753,20Kč 

-Dne 2.10.2008 kamenická firma Bartoloměj Štěrba z Kozojed provedla za technické pomoci Družstva Agroch. 

Kněževes přemístění pomníku „Boží muka“ ze soukrom.  pozemku od čp.126 na obecní pozemek vedle čp.120. 

 

ŘÍJEN 
-Obec Přílepy odprodala na základě Kupní smlouvy (ze dne 7.10.2008) Městysi Senomaty pozemek 

p.č.408/23KN (1672m2) katastrální území Nouzov za sjednanou cenu 16.720,-kč 

-Ve dnech 17.-18.10.2008 se konaly volby do zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu 

parlamentu ČR a 24.-25.10.2008 proběhlo 2.kolo senátních voleb. 

-Dne 20.10.2008 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2008. 

-Obec Přílepy zakoupila pro potřeby obce a JSDH  Elektrocentrálu HERON 8896113 v hodnotě  24.350,-Kč. 
 

LISTOPAD 
-Obec Přílepy podala žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova v roce 2009  na opravu 

místní komunikace „Ke kravínu“ v rozsahu cca 800 m2. Předpokládané celkové náklady činí 

420.362,40Kč 

-MěÚ Rakovník odbor výstavby a investic zaslal vyjádření (10.11.2008) sloužící jako doklad o 

způsobu užívání č.p.47 Přílepy jako prodejna potravin. 

-Dne 5.11.2008 se konalo otevírání obálek Zadávací dokumentace „Kanalizace Nouzov-Přílepy, 

projektová dokumentace“. Byla vybrána firma Ing.I.Fiala-projekty Praha.   

Celková cena za vypracování projekt. dokumentace =476.000,-Kč. 

-Mezi Městysem Senomaty a Obcí Přílepy byla uzavřena dohoda o spolupráci při přípravě výstavby a 

výstavbě kanalizace Nouzov-Přílepy 

-Zastupitelstvo obce Přílepy předběžně odsouhlasilo zřízení věcného břemene na část pozemků 

p.č.1463PK  a 1464PK (pozemky pod Kolešovickým potokem) pro plánovanou stavbu vodního díla 

„Nádrž nad Bělidlem“ pro Vodohospodářskou správu Brno. 
 

PROSINEC :  
-Valná hromada Vodoh. Sdruž. obcí Rakovnicka schválila od 1.1.2009 vodné ve výši 29,56Kč včetně DPH 

-Obec přílepy uzavřela s Ing I.Fiala Projekty Praha Smlouvu o dílo č.32/2008 o dodávce projektových 

prací a inž. činností-vypracování projektové dokumentace pro splaškovou kanalizaci a výtlačný řad 

s ČS Přílepy za celkovou cenu = 267.750,00Kč 

- plnění rozpočtu Obce Přílepy v roce 2008:  příjmy = 2.236.073,17Kč, výdaje = 1.884.826,47Kč 

- k 31.12.2008 zůstatek na účtu Obce Přílepy u KB Rakovník  = 857.039,23Kč 



FINANCE vynaložené v roce 2008 

orientační soupis výdajů na opravu, údržbu, pořízení…  -  MAJETEKU  Obce Přílepy :  
 
Majetek Obce Přílepy    pořízený, opravený……..       od 1.1.2008 do 31.12.2008 

název Počet 
kusů 

cena 
pořizovací Kč 

datum 
pořízení 

umístění a 
číslo DKP 

poznámka, 
Vyřazení,….. 

prodlužovák 1 159,00 14.10.2008 Č,p46 OÚ/….  

Lopata srdcovka 1 126,00 10.8.2008 Č.p.3 skladHA/…  

Kolečko stavební 1 990,00 2/2008 Č.p.3 skladHA/…  

Kanystr na benzín 5l 1  7/2008 Č.p.3 skladHA/…  
Sada klíčů- Očkové/stranové 1 220,00 9/2008 Č.p.3 skladHA/…  

Sada gola 1 999,00 9/2008 Č.p.3 skladHA/…  
Teleskop.nůžky zahradnické 1 149,00 10/2008 Č.p.3 skladHA/…  

Pumpa-ruční 
drobný materiál  a práce 

1 Celkem  
4.010,50 

9.6.2008 hřbitov  

Párty sety 10 15.800,00 15.4.2008 Č.p.46 (OÚ)  

Počítačová sestava 
PC +monitor+MS 
Office2007 

1 21.753,20 4.9.2008 Č.p.58 
(detašované 
pracoviště OÚ) 

 

Elektrocentrála 
5500W, 13HP 
+ olej 

1 20.349,99 + 
+ DPH + olej = 

24.634,00 

16.10.2008 
f.č.2200800042 
zaplac. 24.10.08 

Č.p.3 
hasičárna 

 

Solární světlo AH-936W,bílé 

(veřejné osvětlení) 
1 22.134,00 3.12.2008 

f.č.1010088 

Beton.stožár 
ven.el.vedení u 
č.p.106 

 

Program.vybavení GIS 
(MISYS-geografický 
inform.systém) 

1 39.375,00 31.12.2001 

Převedeno na 
Obec Přílepy 
11.12.2008 

Počítačová šest. 
Č.p.58 
(detašované 
pracoviště OÚ) 

 

 
Další materiál a práce 

název cena Kč datum pořízení umístění poznámka 

Trubky pozinkované 
7,060m 

3.188,00 9.6.2008 Volejbalové hřiště 
Vedle č.p.2 

 

Beton+doprava 
4,83m3 
Kari sítě +doprava 
Polystyrén 
Zednické práce 

11.270,50 
 

3.897,00 
43,00 

4.420,00 

10.9.2008 
 
 

Č.p.3 garáž č.II 
Hasičárna-podlaha 

+ 
Základ pod 

pomník „od Kunců“ 

 

Oprava střechy nad 
hasičárnou č.p.3 

423.235,00 2008  dodavatel 
Linc+Seifrt 

Oprava komunikací 
v centru obce 

67.044,60 2008  Dodavatel Froněk 

Oprava topení, 
výměna bojleru, 2xWC, 
práce+materiál 

29.440,50  č.p.2,č.p3,č.p.47 dodavatel 
Kühn a Jirásaek 

Izolace nad přístavkem č.p.47 15.120,00    

Oprava zahradní 
techniky  
práce +materiál 

26.802,50   Mountfield, JAVO 
Vodrážka 

Dutá tvárnice BEST 
18 kusů 

3.510,00 30.4.2008 před č.p.47 Okrasné truhlíky na 
květiny 

 



HASIČI 

název cena datum pořízení umístění poznámka 

Materiál na opravu 
AVIE, 1x autobaterie 
1x Olejová vana s chlazením  

 
20.889,26 

3.143,00 

průběžně 
 
9.6.2008 

  

Technická Avie 1.833,00    

Pohonné hmoty 
Avie + elektrocen. 

6.999,00    

Stejnokroj + opasky 4.133,00   2 kusy + 5 kusů 

startovné 590,00    

cestovné 1.348,50    

 
Veřejné osvětlení 

Materiál  a práce 16.260,00   V.Šorsák 

Solární světlo  1x 22.134,00  U č,p.106  

Pojistky             6x 60,00    

 
Vodojem 

Splátka vodojemu 150.000,00 rok 2000 Městys Senomaty spoluúčast 
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

STATISTICKÉ  ÚDAJE : 

V roce 2008 se v obci Přílepy: přihlásilo k trvalému pobytu 10 obyvatel ČR a 1 Cizinec 

                                                  odhlásil se             1  obyvatel  

                                                  narodilo se            0  obyvatel 

                                                  umřeli                   2  obyvatelé 

                                                  sňatek uzavřelo     5  manželských párů 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
Počet obyvatel v obci Přílepy :  
         1. na základě podkladů ČSÚ  k 1.1.2008:  

     Kód    
Název obce 

 

Počet obyvatel   Průměrný věk   

okresu obce celkem muži ženy celkem muži ženy 

        CZ020C    565261 Přílepy 199 96 103 38,9 37,9 39,9 

         2. na základě podkladů z evidence obyvatel Ministerstva vnitra  k 1.1.2008: 

Počet obyvatel v obci  

 
 
Kód 
obce 
ČSÚ 

 
Název 
obce 
 

 
Občané ČR   

Občané  EU 
(Mimo ČR) 
 

Cizinci  EU   
 (včetně EU i ne EU)  

Kraj  
Obec  
3.typu muži 

Muži 
15+ 

ženy Ženy 
15+ 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 

    
 

 
       

středočeský Rakovník 

 
565261 

Přílepy 
92 81 

 
103 83 

 

195 
 
3 

 
0 

 
3 

 
6 

 
3 

 
9 

 
3. na základě podkladů z evidence obyvatel Ministerstva vnitra k 1.1.2009 : 

Počet obyvatel v obci  

 
 
Kód 
obce 
ČSÚ 

 
Název 
obce 
 

 
Občané ČR   

Občané  EU 
(Mimo ČR) 
 

Cizinci  EU   
 (včetně EU i ne EU)  

Kraj  
Obec  
3.typu muži 

Muži 
15+ 

ženy Ženy 
15+ 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 

    
 

 
       

středočeský Rakovník 

 
565261 

Přílepy 
94 83 

 
108 88 

 

202 
 
3 

 
1 

 
4 

 
7 

 
4 

 
11 

 
Vysvětlivky : 15+ … počet osob starších 15 let 

                         Počet občanů EU je počet občanů EU na území ČR, bez občanů ČR. 
  



AKCE plánované na rok 2009 
-Oprava komunikace „ke kravínu“ od č.p.128 k č.p.118 v obci Přílepy v rozsahu opravované 

celkové plochy cca 800m2 , předpokládané náklady 420.362,40Kč 

-nákup pozemku p.č.1402PK(196m2-cesta od čp.112 k č.p.2 Přílepské hospodě) od pani Evy 

Havlové, výměna pozemků (část zahrady za č.p.4 Nachtigal a cesty od č.p.112 k č.p.2)…… 

-oprava hasičského vozu-AVIE 

-vypracování projektové dokumentace na stavbu „Kanalizace Nouzov-Přílepy“za cenu 267.750,-Kč 

Bude vypracována projektová dokumentace pro územní řízení, geodetický elaborát, 

projektová dokumentace pro stavební řízení. 

Plánovaná projekt.dokumentace a výstavby kanalizace Nouzov-Přílepy bude složena ze tří úseků: 

                           1.pro Obec Přílepy včetně výtlaku z ČS Přílepy-Nouzov 

                           2.pro místní část Nouzov (gravitační) 

                           3.Čerpací stanice a výtlak z ČS ke stávající kanalizaci v lokalitě Na vyhlídce. 

AKCE plánované v následujících letech: 

-oprava podlahy v knihovně a archivu v budově OÚ Přílepy č.p.46 …… 

-oprava hasičské zbrojnice (vnitřní a vnější štuky včetně nových garážových vrat,…)  

-dovybavení „dětského hřiště“…. 

-rekonstrukce vnitřních prostor v č.p.47 Prodejna–vybudování „Muzea“(výstavní síně) obce Přílepy“ 

-vybudování sběrného místa tříděného odpadu za č.p.47 Přílepy (oplocení…) 

- zajištění místa s možností ukládání biologického odpadu z domácností pro občany obce Přílepy 

 

---     ----    ----   ----   ----                                                               ----   ----   ----   ----   ----   ----  

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

Kalendárium roku 2009  - jubilanti 
Příjmení a jméno Datum narození Poznámka  

Huňat Josef 6.1.1949 Přílepy  24            „60 

Jop  Petr 18.2.1949 Přílepy  16            „60“ 

Staňková Květoslava 19.6.1949 Přílepy  43            „60“ 

Hanych Emil 26.6.1929 Přílepy  112          „80“ 

Holá Jiřina 14.9.1929 Přílepy  33            „80“ 

Holá  Vanda 18.9.1949 Přílepy  65            „60“ 

Bičovský  Josef 20.9.1949 Přílepy  105          „60“ 

Wachtlová  Věra 24.10.1949 Přílepy 8               „60“ 

Hurt  Pavel 1.11.1949 Přílepy  122         „60“ 

 

Různé: 

-vyhláška č.412/2008Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 

základními cenami zemědělských pozemků 

- Min.živ.prostředí v roce 2008 projednávalo dokumentaci na stavbu „VVTL plynovod  

DN 1400 hranice SRN/ČR-Hora sv.Kateřiny-Rozvadov-hranice ČR/SRN“.  

Jedna z plánovaných tras prochází katastrálním územím obce Přílepy. 

-povinná výměna řidičských průkazů vydaných mezi 1.1.1994 a 31.12.2000 je možná 

bezplatně do konce roku 2010. O výměnu mohou požádat i držitelé ŘP vydaných v období 

1.1.2001 až 30.4.2004, jejichž výměna je povinná do konce roku 2013. 

-ve dnech 5. a 6.června 2009 se budou v ČR konat volby do Evropského parlamentu 

-dne 9.3.2009 budou zahájeny POZEMKOVÉ ÚPRAVY v k.ú.Přílepy. Novým výběrovým 

řízením byla vybrána firma Progeka v.o.s.Rakovník.  

 

 



ODPADY v obci Přílepy  

provozní náklady na odpadové hospodářství v roce 2008 

Druh odpadu : Množství odpadu Náklady  ( Kč/rok 2008 ) 

-Tříděný sběr odpadů celkem  14.796,- 

-Nebezpečné odpady celkem  16.411,- 

Objemové odpady celkem 4,02 t 6.847,- 

       z toho doprava = 2.035,-Kč - 

Směsný komunální odpad 21,310957 t 75.284,- 

  z toho domácnosti I. A II.pololetí  Vývoz A.+ B =41.772,00Kč  

  z toho jednorázové známky, svoz.  pytle             =18.600,00Kč  

  z toho hřbitov                      =14912,00Kč  
Administrativa odpadového hospodářství  400,- 

Celkové náklady  113.738,00 

 

Příjmy v odpadovém hospodářství v roce 2008 

Činnost Příjmy  (Kč/ rok 2008) 

Příjmy od  „občanů“ 58.575,00 

Přijmy za třídění odpadů od firmy EKO-KOM 7.157,00 

Příjmy za zpětný odběr elektrozařízení 

od firmy ASEKOL 

0,- 

Celkové  příjmy 65.732,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

OBECNÍ   ÚŘAD   PŘÍLEPY                                   IČ 00639958 
Adresa: Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka 

Tel. :               313 582 244   středa 17.00 -18.00 hod.  -  č.p.46 Přílepy budova  OÚ Přílepy 

Tel./fax :         313 582 345   nepřetržitě – detašované pracoviště OÚ Přílepy č.p.58 Přílepy 

Tel.mobilní :  724 862 202   nepřetržitě 

E-mail:    prilepy@knezevesko.cz                                        www.obecni-urad.net/prilepy 

Úřední hodiny: středa 17.00-18.00 hodin budova č.p.46 Přílepy 

                         v ostatních dnech – kdykoliv a kdekoliv po dohodě  

                         .........................................…………………………………………. 

„OBČASNÍK“ zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany. 

Zpracovala L.Daenemarková 

Připomínky, dotazy,… na OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes, tel.: 724 862 202, e-mail: prilepy@knezevesko.cz 

mailto:prilepy@knezevesko.cz
mailto:prilepy@knezevesko.cz


DODATEK  –  k  Obecně závazné vyhlášce obce Přílepy č. 03/2003 „O systému 

schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu a systému 

nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Přílepy“  

kterým se mění ceny za odvoz komunálního odpadu pro rok 2009: 

 

Příloha  č. 1   -  I. a II. pololetí roku  2009 

 

Program vývozu odpadů v obci  Přílepy = termíny vývozů a výše úhrady : 
Služby týkající se sběru a přepravy odpadu zajišťuje firma:Becker Bohemia s.r.o., provoz.  Kralovice. 
 

Vývozové   dny  pro  obec  Přílepy   -  pro rok  2009 
 

-KOMBINOVANÝ  VÝVOZ  „A“   (zelená známka): 

„zimní období“ : vývoz každý týden ve středu 

                           od   1.1.2009  do   30.4. 2009    

                           od 1.10.2009  do  31.12.2009 

„letní období“ :  vývoz každá sudá středa 

                           od   1.5.2009  do   30.9. 2009    

.…………………………………………………………………………………………………    

-VÝVOZ  1x  ZA  ČTRNÁCT  DNÍ   „B“  (žlutá známka) : vývoz každá sudá středa 

VÝVOZ „B“ (žlutá známka) - vývozové dny :                  

zimní období  = sudá  středa: od 1.1.2009  do  30.4.2009   +    od 1.10.2009 do 31.12.2009 : 

                                                        7.1.  2009                                           :       14.10. 2009 

                                                      21.1.                                                     :       28.10. 

                                                        4.2.                                                     :       11.11. 

                                                      18.2.                                                     :       25.11. 

                                                        4.3.                                                     :         9.12. 

                                                      18.3.                                                     :       23.12. 

                                                        1.4.                                                     :       

                                                      15.4.                                                     : 

                                                      29.4.                                                     : 

………………………………………………………………………………………………….   

VÝVOZ „A“ (zelená známka)  +  VÝVOZ „B“ (žlutá známka)  –  vývozové dny :                               

letní období = sudá středa  od 1.5. 2009   do  30.9. 2009   

           13.5. 2009 

           27.5.  

           10.6. 

           24.6. 

             8.7. 

           22.7. 

             5.8. 

           19.8. 

             2.9. 

           16.9. 

.          30.9.                                                                                                                                                                 . 

Usnesení č.  045/08 ze dne 17.12.2008         Vyvěšeno dne: 18.12.2008                      Sejmuto dne: 2.1.2008 

Ceny  za  odvoz  komunálního  odpadu  -  2009 
Druh vývozu :       počet vývozů za rok:      bar.označení:   Cena I. pol.   Cena II.pol. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„A“ KOMBINOVANÝ 42 vývozů    zelená  (120 l)    975,-Kč     975,-Kč 

„B“ 1x za 14 dní             26 vývozů    žlutá    (120 l)    705,-Kč     705,-Kč 

JEDNORÁZOVÝ  VÝVOZ                     (120 l)      65,-Kč 

SVOZOVÝ  PYTEL     (plastový černý 90 litrů)        55,-Kč 

PYTEL na PET LAHVE    (plast. žlutý 90litrů)        20,-Kč 

 



nakládání s  ODPADY v obci Přílepy 
-Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

-Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, 

který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o dpadech a 

se souvisejícími právními předpisy. 
 

třídění a likvidace odpadu 
Komunální odpad: 
Komunální odpad, který již nejde dále roztřídit, se ukládá do  popelnic. ( Do popelnice patří pouze 

komunální odpad, nikoliv kamení, bioodpad, stavební odpad.V topné sezóně může do popelnice i popel, ale musí být 
vychlazený.Žhavý popel může způsobit vznícení odpadu ve svozovém vozidle). 
Vývoz popelnic  probíhá dle svozového plánu  firmou Becker Bohemia, s.r.o.  
Pro obec  Přílepy  je  svozovým dnem  STŘEDA.  
Komunální odpad se vyváží v období: od 1.5.   -  30.9.   1x  za  14 dní  (letní období) 
                                                                   od 1.10. -  30.4.   1x  za    7 dní  (zimní období) 
Na každé popelnici  je nutné mít vylepenou známku na příslušný rok. Na základě OZV č. 03/2003 je každý 

majitel nemovitosti podle množství vyprodukovaného odpadu povinen si zakoupit odpovídající známku.Tuto 

známku zakoupíte na obecním úřadě. Cena svozových známek  je uvedena v dodatku - příloze k OZV č.03/2003    

na příslušný kalendářní rok. 
 

Tříděný odpad 
V naší obci třídíme plasty, sklo, papír, železo.            Místo tříděného odpadu  –  za prodejnou č.p.47 Přílepy. 
Tyto odpady se třídí do příslušných kontejnerů a na příslušné místo.  

Kontejnery jsou určeny pouze k ukládání výše zmíněného odpadu a to pouze do objemu jejich kapacity. Není 
dovoleno je přeplňovat, nebo pohazovat odpad kolem nich! 

                      Sběr papíru - do modrých nádob můžete odhodit: 
                        noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,                     
                        kartón, papírové obaly (např. sáčky)        Prosím, nevhazujte: uhlový, voskovaný, mokrý, mastný   
                        nebo jinak znečištěný papír, použité plenky, hygienické potřeby                                                        

                     Sběr skla       - do zelených nádob můžete odhodit: 
                       láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo  
                         Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

                     Sběr plastů  - do žlutých nádob můžete odhodit: 
                      PET láhve od nápojů („sešlápnuté“), kelímky, sáčky, fólie výrobky a obaly z plastů, polystyrén,                           
                       Prosím, nevhazujte: novodur. trubky, obaly od nebezpeč. látek (mot.oleje, chemikálie, barvy apod.) 

 Železný odpad   
je možno odkládat ve vyhrazeném prostoru = ve dvoře č.p.29 (vedle prodejny č.p.47)   

Nebezpečný odpad 
Obecní úřad minimálně 2x v roce provádí odvoz nebezpečného odpadu. 

Velkoobjemový odpad: 
Odpady, které mají povahu komunálního odpadu, ale nevejdou se do popelnice, lze umístnit do 
velkoobjemových kontejnerů, které jsou v obci Přílepy přistaveny minimálně 2x za rok.  
-Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou předem oznámeny vyvěšením na úřední desce. 

Stavební odpad 
Odvoz a likvidaci si každý majitel zajistí individuelně (skládka do Senomaty, Lány,…) 

Rostlinný odpad – bioodpad – biologicky rozložitelný.. 
Doporučujeme kompostování na vlastním pozemku (nebo na místě které je k tomu určené OÚ) 

Hřbitovní odpad  

Se ukládá do kontejneru, který je umístěn před hřbitovem. Je zakázáno házet hřbitovní odpad za hřbitov. zeď. 
 

Bližší informace : OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes 

                               Tel. Fax. 313 582 345,      Email prilepy@knezevesko.cz        Mobil     724 862 202 

mailto:prilepy@knezevesko.cz

