
Obecní zpravodaj č. 1/2011
Úvod
     Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o dění v našich obcích, o plánovaných společenských a kulturních akcích do 
konce letošního roku.

I n f o r m a c e     o b e c n í h o     ú ř a d u

14.5.2011 Den Mikroregionu Běleč spojený se slavnostním 
otevřením Cyklotrasy č. 38 úsek Svrčovec-Malechov-Dolany a  

Informační a odpočinkové zázemí na návsi ve Svrčovci

2.7.2011 oslava 130. výročí založení Základní a mateřské 
školy v Dolanech a 90. výročí založení TJ Sokol Dolany

Do každé nemovitosti budou doručeny Obecním úřadem Dolany pozvánky na tuto akci. Pokud někdo 
z občanů bude mít pozvánek nedostatek  (pro známé, pro rodinné příslušníky,....), může si je vyzvednout 

na Obecním úřadě v Dolanech.

Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
Ovyužívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok 2011

    Obecní úřad Dolany oznamuje občanům, že se vybírá místní poplatek „za odpad“ na kalendářní rok 2011. Poplatníkem 
místního poplatku je:
   a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (jedná se rovněž o cizince, kteří mají na území České republiky trvalý 
pobyt na základě povolení k pobytu). Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem nebo správcem. Výše poplatku činí pro dospělou osobu 500,- Kč/osobu/rok, děti od 10 let do 17 
let včetně hradí 250,- Kč/osobu/rok a děti do 9 let včetně jsou osvobozeny.



    b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k 
trvalému  pobytu  žádná  fyzická  osoba.  Má-li  k  této  stavbě  vlastnické  právo  více  osob,  jsou  povinny  platit  poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši 500,- Kč/1 nemovitost/ rok. 
    Místní poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30.6. 2011 a to nejlépe v hotovosti na Obecním úřadě Dolany v úřední 
dny, tj. v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.00 hodin nebo ve čtvrtek od 7.30 do 15.00 hodin.

S V O Z N Í    P L Á N  na 1. pololetí 2011

                            
Řakom Ostatní obce 
1 x14 dní 1x14 dni Každý týden

Leden 6,2 6,13,20,27
Únor 3,17 3,10,17,24
Březen 3,17,31 3,10,17,24,31
Duben 14,28 28 7,14
Květen 12,26 12,26
Červen 9,23 9,23
   

ODVOZ VAŠÍ NÁDOBY  NA DEN STÁTNÍHO SVÁTKU, BUDE   U S K U T E Č N Ě N!!!

Svoz nebezpečných odpadů
     V sobotu 26.3.2011 se  uskuteční  svoz  nebezpečných odpadů.  Svozní  vozy budou 
přistaveny  v  jednotlivých  obcích  dle  následujícího  časového  harmonogramu,  který  bude 
uveřejněn na úředních deskách obecního úřadu,  na www stránkách obce a dále bude vyhlášen místním 
rozhlasem.

  8,30 –   8,45  Malechov, autobus.zastávka 
  8,50 –   9,05  Dolany, náves
  9,10 –   9,25  Svrčovec, náves
  9,30 –   9,45  Řakom, křižovatka u kovárny
  9,50 –   9,55  Balkovy, plácek

Přijímány budou následující druhy odpadů:
 Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
 Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
 Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
 Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
 Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
 Lednice
 Pneumatiky – osobní BEZ DISKŮ!!!

Tyto služby jsou pro občany, jakožto nepodnikající fyzické osoby, zdarma! Likvidace nebezpečných odpadů 
pro podnikající osoby je za poměrnou úplatu. Žádáme občany, aby neodkládali odpady na stanovištích, nýbrž 
aby vyčkali příjezdu sběrných vozů!!!

Sběr objemového odpadu  

Na základě častých dotazů ze strany občanů obec Dolany uskuteční svoz objemného odpadu. Objemný 
odpad je odpad který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice či kontejneru ( nábytek, matrace, 
koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany apod.
Součástí objemného odpadu není odpad biologický  (tráva, listí, zbytky plodů, větví stromů).



Svozová technika bude  obcemi projíždět v uvedené dny  mezi jednotlivými domy  a sbírat tento odpad. 
Mobilní svoz je určen výhradně pro občany (fyzické osoby)- a to zdarma. Prosíme občany, aby si připravili 
odpad před vrata. 
středa 30.3.2011 od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín

čtvrtek 31.3.2011 od 15,00 do 17,00 hod.  Malechov, Výrov, Řakom, Balkovy

Pátek 1.4.2011 od 15,00 do 17,00 hod.  Svrčovec, Andělice, Sekrýt

Povinnost předložit doklad o likvidaci odpadních vod
      Kanalizačním řádem vydaným Obcí Dolany je stanovena pro vlastníky nemovitostí  nacházejících se 
v územním obvodu obce Dolany povinnost předložit vždy do 21.12. příslušného kalendářního roku doklad 
o vývozu jímky či žumpy, případně doklad  o rozboru odpadních kalů z domovní čističky odpadních vod v 
daném kalendářním roce. Za kalendářní rok 2010 nesplnila tuto svou povinnost řada vlastníků nemovitostí ať 
už trvale obydlených či užívaných k rekreaci. Obecní úřad Dolany se na tyto případy zaměří a bude podrobněji 
zkoumat, jakým způsobem vlastníci dotčených nemovitostí zajišťují likvidaci odpadních vod.

Vítání občánků
        Ve čtvrtek 1.10.2011 proběhne v Kulturním domě v Dolanech „Vítání občánků. 
Týká se dětí narozených v 2.pol. 2010 a v 1. pol. 2011. 

Prodej stavebních parcel 
Prodej stavebních parcel v lokalitě Svrčovec U Pěšinky za prodejní cenu 450,- Kč/m2. 

        Tříkrálová sbírka 2011 

         V územním obvodu obce Dolany obcházelo vaše domácnosti celkem 7 skupin koledníků, 
prostřednictvím kterých bylo v letošním roce vybráno:

Svrčovec vč. Balkov a Řakomi 8.658,-
Malechov, Výrov 4.983,-
Dolany 10.422,- + 7 centů
Celkem výtěžek 24.063,- + 7 centů

Knihovna Malechov
Upozorňuje občany, že s platností od 27.3.2011 bude Místní lidová knihovna v Malechově po 

dobu letního času otevřena každé úterý od 17.30 hod do 18.30 hod. - poprvé 29.3.2011.
 

Dětský klub Doubravníček
Dětský klub Doubraníček má své internetové stránky http://www.doubravnicekdolany.estranky.cz/!



Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České repbliky „SLDB 2011“
V souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2011 Vás upozorňujeme na podvodníky, jenž se 

vydávají za sčítací komisaře !!!!!
Vzhledem k možnosti zneužití sčítání lidu kriminálními živly přijal ČSÚ řadu opatření k 

eliminaci tohoto nebezpečí: Jedná se o následující:
− každá domácnost  obdrží  předem do své  poštovní  schránky letáček o  sčítání  a  lístek s 

informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a termín první 
návštěvy k předání sčítacích formulářů.

− Sčítací  komisaři  budou  plnit  svoji  funkci  většinou  v  uniformě  České  pošty  (poštovní 
doručovatelé) a všichni budou mít velkou speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně 
žlutým nápisem „Česká pošta“.

− Sčítací  komisař musí  být  označen služebním průkazem sčítacího komisaře s  fotografií, 
jménem a příjmením a služebním číslem a současně předloží svůj osobní průkaz.

− Jméno  a  příjmení  sčítacího  komisaře  si  lze  ověřit  na  call  centru  telefonicky  (tel. 
800 87 97 02)

− Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě další   
osoba.

− Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu!  

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 Začíná fungovat  call  centrum pro veřejnost,  na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé 

obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. 

                      Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační 

letáky  o  blížícím  sčítání.  Zároveň  s letákem  vhodí  komisař  do  schránky  lísteček  s návrhem 

termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce 

letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011 Sčítací komisaři  začínají  navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane 

zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a 

majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.  Roznáška formulářů končí 25. března 

2011.

25./26. března 2011 Půlnoc  z 25.  na  26.  března  je  tzv.  rozhodným  okamžikem  sčítání.  Informace  do  sčítacích 

formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 

26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:

                                       Internet 
                                       Předání sčítacímu komisaři 
                                       Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011  Do tohoto dne mají  všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat  přes 

internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. 
20. dubna 2011 Končí  činnost  call  centra s bezplatnou linkou 800  87 97 02.  Dále  bude k dispozici  pro 

informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu 



v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Nesplnění  povinnosti  podrobit  se  sčítání  je  přestupkem,  který  na  základě  oznámení  sčítacího  komisaře, 
pracoviště  České  pošty  nebo  ČSÚ  projednávají  příslušné  přestupkové  komise  v  souladu  se  zákonem  o 
přestupcích a správním řádem. Odmítnutí  sdělení  zákonem stanovených údajů,  popřípadě úmyslné uvedení 
nepravdivých údajů může v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do 10 tis. Kč v závislosti na rozsahu a 
závažnosti přestupku. 

   U p o z o r n ě n í  !
V poslední době naše obce navštěvují obchodní zástupci firem dodávajících elektrickou energii,  nabízející 

dodávku levnějšího silového proudu. Prosím podrobně se seznamte s jejich nabídkou a zvažte svá rozhodnutí!

Pozor na podvodníky!

             Přehled kulturních, společenských, sportovních i ostatních plánovaných 

Kontroly spalinových cest (komínů) - svěřte odborníkům
Komíny a kouřovody jsou součástí obytných domů a dalších staveb již od nepaměti. Jejich hlavním účelem je 
odvod kouře nebo spalin při vytápění místností a objektů. V podstatě se jedná o technické zařízení, které musí 
procházet pravidelnou kontrolou. Povinnost pravidelně provádět kontrolu komínů a kouřovodů, tak aby nevznikl 
požár a škody jím způsobené, zůstala platná dodnes.
Postupem času a s vývojem nových technologií se i vyhlášky o komínech a kouřovodech dočkaly novelizací. K 
poslední došlo v roce 2010 s platností od 1.1.2011 a vyvolala velké diskuse. Sb.zákonů č. 91/2010, Nařízení vlády ze 
dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v podstatě snižuje požadavky na četnost provádění 
kominických prací a navíc umožňuje provádět čistění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na 
pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí. Na druhé straně ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob 
oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest, což jistě celá řada občanů ocení kladně.
Každý občan si musí počínat tak, aby při provozu komína, kouřovodu a spotřebiče paliv nedošlo ke vzniku požáru. 
Z těchto důvodů provádí 1x ročně „Kontrolu spalinové cesty“ odborn  ě   zp  ů  sobilá osoba, která je držitelem   
živnostenského oprávn  ě  ní v oboru kominictví.  
Provedení kontroly spalinové cesty obsahuje:
- posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční 
provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
- posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
- posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
- posouzení požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními 
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
- posouzení jejího stavebně technického stavu
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba (kominík) písemnou zprávu dle 
„Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.“ Nestačí jen pokladní doklad o zaplacení za provedenou kontrolu 
anebo čištění, ale musí být vystavena „ZPRÁVA o provedení anebo čištění spalinové cesty“, kterou shodně má u 
sebe uloženou i kominík, který ji provedl. V případě ztráty originálu této „Zprávy“, odborně způsobilá osoba 
(kominík), která ji vyhotovila vystaví opis.

  Přehled kulturních, společenských, sportovních i ostatních plánovaných akcí 

11.3.2011
od 16,30 hod. 

SDH Malechov pořádá sběr železa. 

mailto:info@scitani.cz


Pá 25.3.2011 
od 17,00

SDH Dolany pořádá sběr železa. 

2.4.2011
9,00 – 12,00 
hod. 

V rámci pravidelného cyklu  „Dovedné ruce“ pořádá ČZS Dolany  seminář Madeirové 
kraslice, který se bude konat v KD Dolany. S sebou 2 -  10 ks vajec, hobby vrtačku nebo 
minivrtačku. 

16.4.2011 ČČK Dolany srdečně zve občany na Velikonoční zábavu, která se koná od 20,00 hod. V KD 
Dolanech. Hraje „Veselá 1203“.

2.pol. března SDH Svrčovec pořádá sběr železného šrotu ve Svrčovci, v Andělicích a v obci Sekrýt.

24.4.2010
od 15,00 hod. 

SDH Malechov  zvou na akci „Hledání velikonočního zajíčka“. Přijďte prožít pohodové 
odpoledne se svými dětmi. 

29.4.2011
od 14,00 hod. 

ČČK Dolany pořádá úklid dolanského hřbitova a dětského hřiště – dle počasí bude přeloženo. 
Sraz u hřbitova, náčiní s sebou!

2. pol. dubna 
2011

ČČK Dolany pořádá sběr starého ošacení. Datum bude upřesněn. 

30.4.2011 SDH Svrčovec zvou na na stavění máje – hřiště Svrčovec.
6.5.2011 Pytlováček Svrčovec pořádá Májovou zábavu. Hraje Veselá 1203.
21.5.2011 Kvalifikační soutěž na mistrovství ČR v tahu, ovladatelnosti v kládě a formanské jízdě v 

Dolanech u Klatov.
TJ Sokol Dolany zve své členy na brigádu   na  sběr  kamene  pro   Rolnické  družstvo 
v  Dolanech. Datum bude upřesněn.

28.5.2011od 
13,00 hod.

Okrsková  hasičská soutěž  na koupališti v Dolanech.

TJ Sokol Dolany zahajuje sezónu – jarní turnaj v deblech   
29.5.2011
od 15,00 hod.

TJ Sokol Dolany ve spolupráci s ČČK Dolany pořádá u  příležitosti  Dne  dětí   a  90. 
výročí   založení   Sokola  sportovní odpoledne. 
ČČK Dolany organizuje zájezd do pražského divadla. Vstupenky budou k dostání v 
místní prodejně A + O Dolany. Bližší informace podá p. I. Osvaldová. 

11.6.2011 Tradiční setkání dolaňáků tentokráte v Dolanech u Kralup nad Vltavou . Mimo bohatého 
sportovního programu se uskuteční  exkurze do vodní elektrárny – Dolany, výlet na hrad Okoř, 
v odpoledních hodinách  vystoupení kynologů, projížďka po Vltavě - hasičský člun, pramice, 
táborák. V podvečer bude následovat vyhodnocení soutěží a taneční zábava.        
Zájemci se mohou hlásit na Obecní úřadě v Dolanech. 

25.6.2011 TJ Sokol Dolany zve všechny občany na  34. ročník  Pouťového  turnaje  ve   volejbale. 

16. - 17. 
července 2011

Turnaj O pohár Splavu - Memoriál Antonína Janečka 34.ročník volejbalového turnaje 
mužů a žen na kurtech ve Svrčovci a v Dolanech.

30.7.2011
od 10,00 hod. 

 TJ Sokol Dolany pořádá 6. ročník  Dolanského  přespolního  běhu  přes   Vorlíky.   

TJ Sokol Dolany  uspořádá společný  turistický   výlet. Místo i datum bude včas uveřejněny.

Oslava ke příležitosti založení obce Výrov. 
30.7.2011 SDH Svrčovec zve na pouťovou zábavu ve Svrčovci. 



srpen SDH Svrčovec pořádá dětský den 
27.8.2011 ČZS Dolany pořádá zájezd do Čimelic, návštěva zámku Blatná. Zájemci se mohou hlásit na tel. 

724 035 021.
Říjen nebo 
listopad

TJ Sokol Dolany  pořádá  tradiční lampionový   průvod  na „Vorlíky“ spojený s  
opékáním vuřtů. 

29.10.2011 MS Svrčovec zve širokou veřejnost na Posvícenskou zábavu ve Svrčovci. Hraje Červený, 
Havlíček. 

2.10.2011 SDH Malechov zve na drakiádu. 
prosinec TJ Sokol Dolany zve na UKÁZKOVÉ CVIČENÍ ČLENŮ TJ SOKOL aneb „Možná přijde i 

Mikuláš“.  
prosinec TJ SPV Dolany pořádá  vánoční  turnaj   ve  stolním  tenise  pro   dospělé  a   mládež   .
9.12.2011 MS  Svrčovec pořádá Poslední leč ve Svrčovci.
                                                                                                                         

                                                                                           Ing. Václav Zeman
                                                                                               starosta obce


