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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Do konce měsíce Ledna platí známky za vývoz komunálního odpadu pro rok 2016. Cena jednotlivých
vývozů zůstává pro rok 2017 stejná. To je 1000Kč za známku na 14ti denní vývoz, 1300Kč za vývoz
kombinovaný. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Becker Bohemia změnila obchodní název, vydala i
jinou jednorázovou známku. Žádáme tedy, aby se staré jednorázové známky použily co možná
nejrychleji, nebo došlo do 31.5.2017 k jejich výměně na OÚ Krty. Nové jednorázové známky budou
časově omezené a musí se vždy spotřebovat do konce daného roku.

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů Majitelům psů připomínáme povinnost uhradit poplatek za „mazlíčka/y“ do 31.3.2016.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za prvního psa 100 Kč,
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200 Kč.

SCHVÁLENÝ VYROVNANÝ PARAGRAFOVÝ ROZPOČET OBCE KRTY NA ROK 2017
Zastupitelstvo obce Krty na svém zasedání schválilo návrh rozpočtu na rok 2017

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 /16 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška
č. 2 / 2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Krty se na svém zasedání č.5/16 ze dne 21.12.2016 usneslo vydat na základě ustanovení
§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00.

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 do 6.00, a to v následujících případech:
a) v noci z 31.12. na 1.1.
b) v noci z 30.4. na 1.5.
c) z důvodu konání rodinných oslav (svateb, jubileí) a pořádání spolkových, obecních, kulturních
a sportovních akcí pokud bude termín konání této akce písemně oznámen na obecním úřadě Krty 15 dnů
před konáním akce a zveřejněn na úřední desce 7 dní předakcí.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

POVINNOST PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 (podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou muset do konce roku 2016 nechat zkontrolovat
technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou
úředníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností požadovat doklad, zda je kotel v pořádku a je
provozován v souladu se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu
pokuta až 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva
Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly a stavu provozu
kotle využít osoby, které byly proškoleny výrobcem kotle a jsou uvedeny v seznamu na stránkách
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=STČ
PŮJČOVNÉ A POPLATKY
Obec Krty má možnost občanům za úplatu propůjčit nebo prodat:
Párty stan 6x3m –
250Kč/den
Lavice 6ti místná 30Kč/den
Várnice na teplé nápoje –
ZDARMA
Křovinořez 100Kč/den + pohonné hmoty + odpovědná osoba
Štěpkovač 500Kč/den + pohonné hmoty + odpovědná osoba
Štěpky 500Kč/kontejner, pro účastníky brigád 250Kč/kontejner
Sál pro místní občany
200Kč/den/akce + elektrická energie (sál se předává uklizený)
200Kč/den/akce + el. energie + 500Kč úklid (sál se předává neuklizený)
Sál pro cizí
150Kč/hodina + energie, bez otopu (sál se předává uklizený)
150Kč/hodina + energie, bez otopu + 500Kč úklid (sál se předává neuklizený)

USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krty č.4/2016 konané 11.10.2016 v pohostinství
Zastupitelstvo obce Krty v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích po projednání:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje program zasedání
bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání č. 3/16
schvaluje rozpočtové změny č.3
schvaluje zpracování LHP s platností od 1.1. 2018 do 31.12. 2027 pro lesní majetek obce v digitální
formě firmou EKOLES – PROJEKT, Mládí 4034/15a, Jablonec nad Nisou a zároveň podpis smlouvy
s touto firmou
souhlasí se zrušením Svazku měst a obcí Rakovnicka, IČ: 71190350
s likvidací.
Schvaluje rozšíření veřejného osvětlení
bere na vědomí zprávu z KV a bude se zprávami zabývat.
bere na vědomí zprávu z FV
schvaluje firmu Kout, zahradní a parkové úpravy, na dodání stromů a keřů do Krt pro účely
schválené dotace ze Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství.
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krty č.5/2016 konané 21.12.2016 v pohostinství
Zastupitelstvo obce Krty v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích po projednání:

•

schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje navržený program
bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání č. 4/16
schvaluje vyrovnaný paragrafový rozpočet obce Krty na rok 2017
schvaluje rozpočtové změny č. 4
schvaluje OZV č. 1/16 o stanovení části společného školského obvodu základní a mateřské školy
schvaluje podpis smlouvy o vytvoření školského obvodu Základní školy a mateřské školy Jesenice
schvaluje OZV č. 2/16 o nočním klidu
schvaluje systém náležité péče obce Krty uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné
produkty ze dřeva (palivo, větve) dle nařízení EU č. 995/2016.
Schvaluje žádost paní Zabavíkové k připojení na obecní vodovod
Schvaluje odpuštění nájemného pohostinství pro rok 2017 na žádost Alice Hájkové

•

bere na vědomí příkaz k roční inventarizaci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEBEZPE4NÝ ODPAD
V sobotu 22.4.2017 proběhne na místě obvyklém svoz nebezpečného odpadu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje, Olejové filtry
Pneumatiky:
-osobní, nákladní, traktorové
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory

ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ A VÝVOZ VĚTVÍ
Vzhledem k tomu, že se u rybníka Školka nekontrolovatelně hromadily větve, upozorňujeme občany,
chataře a chalupáře, že se zastavuje vývoz větví k tomuto rybníku. Větve si může každý zlikvidovat sám
spálením na hromadě nebo si může od obce propůjčit štěpkovač.

PŘÍDĚL PALIVOVÉHO DŘEVA
Na Obecním úřadě Krty je možno pro rok 2017 požádat o příděl palivového dřeva zápisem do pořadníku.
Dne 23.1.2017 proběhne od 15.00 na OÚ Krty za přítomnosti lesního hospodáře příděl palivového dřeva dle
výše uvedeného pořadníku a nadále budou v průběhu roku prováděny průběžné příděly palivového dříví.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROBLEMATICKÉMU VRTU U Č.P. 65 V K.Ú. KRTY
•

průzkumný vrt na pozemku parc. č. 71, k.ú. Krty u čp. 65 pro tepelné čerpadlo je havarovaný
(havaroval, neb se neočekávala tlaková voda a navíc v tak velkém množství; vrtem došlo k propojení
několika kolektorů /polohy, kterými proudí podzemní voda na větší vzdálenosti/ - vrt havaroval neb,
na tuto skutečnost nebyl vrt projektován - vzhledem k typu hydrogeologického prostředí /tzv.
hydrogeologická pánev/ nebyl adekvátně vypracován projekt průzkumných geologických prací)

•

vrt byl původně hluboký 145 m, je vystrojen pouze úvodní pažnicí o průměru 116 mm do hloubky 13
m, dále je bez výstroje, vrt byl hlouben pod úvodní pažnicí průměrem 113 mm (malý, pozor něco
málo přes 10 cm)

•

z vrtu vytéká pod tlakem okolo 9 l/s (průběžně není vydatnost měřena, není tedy známo, zda je
vydatnost stálá či klesá /pro ilustraci vytéká malý potok/; vrt je vyhlouben v sedimentárních
horninách (jílovce, prachovce, pískovce a slepence), které nemají všechny stejnou pevnost, a proto
při proudění tlakové podzemní vody směrem k povrchu dochází k jejich lokálnímu porušování a
vzniku kaveren a zavalování částí vrtu, neboť stěny vrtu nejsou všude dostatečně stabilní (ve vrtu se
střídají jílovce, prachovce s pískovci)

•

na vrtu byla provedena karotážní měření, takže je známé, že hlavní přítok podzemní vody do vrtu je
v hloubce okolo 80 až 81 m, přítoky podzemní vody do vrtu byly však identifikovány i v hloubkách
35 m a okolo 55 m; v hloubkách okolo 27 až 30 m byl zjištěn karotáží částečný zával vrtu

•

podzemní voda proudící vzhůru částečně zatéká (dotuje) do svrchních písčitých a rozpukaných
sedimentů, nad nimiž se nachází jílovce a prachovce s funkcí tzv. stropního izolátoru

•

zbytek podzemní vody vytéká na povrch (nyní odvedena hadicí do kanálu) – jinak by byla všude
voda, nyní ledovka, vymleté rýhy atd.

•

tím, že jsou ve svrchní části vrtu šedé jílovce a prachovce s těsnící funkcí, došlo při uzavření vrtu k
natlakování vody a ke zdvihu povrchu terénu s následným popraskáním okolních domků

•

Obec není dle platné legislativy vybavena žádnými kompetencemi k havarovanému vrtu, protože
tento vrt se nachází na soukromém pozemku u rodinného domku.

•

Využití náhodně havarovaného vrtu pro trvalé zásobování obyvatel obce Krty pitnou vodou je (i při
zohlednění níže uvedených souvislostí) zcela v rozporu s racionálně prováděným cíleným
hydrogeologickým průzkumem směřujícím k danému cíli, jehož jednotlivé fáze jsou jasně
definovány zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, resp.
z něj vycházejícími prováděcími předpisy (je třeba si např. uvědomit, že zarážkový bod vrtu na
pozemku parc. č. 71 v k.ú. Krty byl stanoven prioritně s ohledem na vlastnické poměry a sekundárně
s ohledem na projektovaný účel daného vrtu – tedy tepelné čerpadlo – a nikoliv s ohledem na
optimální způsob jímání podzemní vody pro účely veřejného zásobování; havarovaným vrtem je
otevřena hydrogeologická struktura s dosud nedefinovanými okrajovými podmínkami, jejichž znalost
je jednou ze základních premis pro stanovení efektivně dlouhodobě (!) jímatelného množství surové
podzemní vody setrvalé kvality, na kterou musí být následně nastaven úpravárenský proces…).

•

vrt má velmi malý průměr, je zhavarovaný – kaverny, částečné závaly, propojuje kolektory až
subkolektory, což je v rozporu s legislativou – je nezbytná likvidace; (likvidaci lze provádět jen
v delším období bez mrazů)

•

jímací vrt (studna) má předepsané parametry výstroje (viz ČSN 755115 – Jímání podzemní vody),
proto i jeho konstrukce musí být od počátku diametrálně jiná; včetně úpravy horní části vrtu

•

jímací vrt lze vystrojit pouze na jeden kolektor

•

aby bylo možné vrt využívat, musí mít předepsané parametry - viz ČSN, což zhavarovaný vrt
nesplňuje

•

teoreticky by mohlo dojít k převrtání vrtu – problémy s tlakovou vodou, obecně technicky náročné výsledek je většinou technicky problematický a nákladnější než vyhloubení nového jímacího vrtu

•

cena nového kvalitně provedeného vystrojeného jímacího vrtu o hloubce cca 85 m a minimálním
konečném průměru vrtu 200 mm by se pohybovala okolo 400 tis. Kč

•

jde více méně o náhodný výskyt tak velkého množství tlakové vody v této části rakovnické pánve,
takže je otázka stálosti tlakových poměrů a vydatnosti

•

další problém může být kvalita vody z pohledu jejího užívání pro zásobování a nákladnost její
úpravy na vodu pitnou – dle zabarvení bude voda obsahovat vysoké nadlimitní koncentrace železa,
archivní materiály dokumentují u hlubokých vrtů přítomnost dusitanů, amoniaku (produkty
chemických reakcí)

RNDr. R. Kadlecová
Česká geologická služba

BLAHOPŘEJEME
Dne 3.1.2017 oslavila paní Jiřina Paradovská velmi významné životní jubileum, kdy se dožívá úctyhodného
věku 90ti let. Přejeme jí do dalších let mnoho radosti, elánu do života, ale především pevné zdraví.
Na Nový rok přiletěla radostná zpráva z Kladenské nemocnice, kde se narodil syn Alice Hájkové a Jana
Brdy. Vojtěch se narodil v 9.05, vážil 3,45kg a měřil 50cm. Stal se tím tak prvním miminkem v roce 2017
jak na Kladensku, Rakovnicku, ale především v Krtech. Přejeme celé rodině hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho štastných a spokojených let.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
23. 1
11. 2.
25. 3.
2. 4.
14. 4.
17. 4.
30. 4 .

Příděl palivového dřeva
Masopust – Tradiční průvod masek
Josefovská zábava – hraje skupina ATTOMY (hostinec)
Závod v orientačním běhu – Milan Bílý (OK Rakovník)
Zelený čtvrtek – Zelené pivo (hostinec)
Velikonoční pondělí
Pálení čarodějnic – Májka

Případné náměty, připomínky, články, témata zasílejte na e-mail krty@obecni-urad.net nebo osobně v
termínu konání úředních hodin.

