
Mečichovský zpravodaj

březen 2011

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

zima nám pomalu končí a o slovo se hlásí jaro a s ním i my, abychom vás 

informovali o dění v naší obci, co se uskutečnilo, co právě probíhá a co plánujeme. 

Chceme k vám být otevření a veškeré aktivity sdělovat tak jak jsou. Zároveň velice 

rádi uvítáme, když i vy nám sdělíte své názory a podněty, případně i to co se vám 

nelíbí.

Uplynulé čtvrtletí jsme spoustu času strávili jednáním s firmou ČEVAK ohledně 

způsobu účtování vodného, platností smluv a následně i konečné ceny za vodu. 

Dále jsme řešili otázku odpadu, jeho nejvyšší možné třídění a zpětný odběr 

elektroodpadu. Výsledkem je uzavření smlouvy s firmou Becker Bohemia, s.r.o. na 

odvoz tříděného odpadu a smlouvy s KS Elektrowin,a.s. Smlouva se společností 

EKO-KOM,a.s. byla podepsána koncem loňského roku a za čtvrté čtvrtletí jsme již 

čerpali finanční prostředky. Řešili jsme také údržbu silnice na Horažďovice. Byla 

zaslána žádost na SÚS Strakonice, o změnu způsobu údržby této komunikace. 

Podrobněji je vše rozebráno na dalších stránkách tohoto zpravodaje.



Smlouva s KS Elektrowin, a.s.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá pro výrobce elektrospotřebičů 

povinnost bezplatně odebírat vyřazené elektrozařízení. Abyste nemuseli staré 

spotřebiče odvážet do prodejny, kde si chcete koupit nový nebo do nějakého 

sběrného dvora, uzavřeli jsme smlouvu s kolektivním systémem zpětného odběru 

elektrozařízení a elektroodpadu firmou Elektrowin a.s. V návaznosti na to jsme 

zřídili sběrné místo v bývalé autobusové garáži, kde nám tyto spotřebiče můžete 

bezplatně odevzdat. Provozní doba sběrného místa je shodná s úředními 

hodinami obecního úřadu. Budete-li mít zájem odevzdat nějaký elektroodpad, 

přijďte v tuto hodinu na obecní úřad nebo se můžete domluvit s kterýmkoliv 

zastupitelem na libovolný termín. Případně volejte na číslo 725031375.  Potřebné 

informace jsou vyvěšeny na vratech garáže. Pro příklad, jaké spotřebiče můžete na 

tomto místě bezplatně odevzdat, připojujeme článek ze stránek společnosti 

Elektrowin, kde najdete i další podrobné informace.

Jaký elektrospotřebič můžete odevzdat zdarma?

Ke zpětnému odběru lze odevzdat jen kompletní a nerozebrané 

elektrospotřebiče. Elektrospotřebič odevzdaný na místo zpětného odběru se stává 

odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy 

do rukou specializované recyklační firmy.Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané 

elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které svým 

stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu. 

Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již 

prošel jakoukoli fází „zpracování“ či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem 

určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být 

posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný 

odběr elektrozařízení. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad 

a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy 

promítají do poplatku za odpady. (zdroj: www.elektrowin.cz)

Smlouva s Becker Bohemia, s.r.o. na odvoz tříděného odpadu

Abychom plně využili výhod smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. a čerpali 

maximum financí za třídění odpadu, ukončili jsme spolupráci s firmou Recyklace 

odpadu a skládky a.s. a uzavřeli novou smlouvu na odvoz tříděného odpadu 

s firmou  Becker  Bohemia,  s.r.o.,  která  je  u  společnosti  registrována.  Zároveň



jsme objednali nové kontejnery na tříděný odpad, které jsme umístnili na dvě 

místa, za prodejnu a ke kapli „Svatý Václav“. Kontejner na papír je pouze jeden a 

je umístněn za prodejnou. Staré kontejnery již prosím nepoužívejte, ty totiž firma 

není schopna vysypat. Co do kterého kontejneru patří je popsáno v

následujícím informačním letáku.

NAKLÁDÁNÍ  S ODPADY

na území obce Mečichov

INFORMACE

Vážení spoluobčané,

v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a obecně závazné vyhlášky obce 

Mečichov č. 2/2010 si Vám dovoluje obec Mečichov předložit aktualizovaný 

informační výtisk o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 

odstraňování odpadů vznikajících na území obce Mečichov.

Kam ukládat odpady ?

Jakékoli odpady lze ukládat pouze na místa k tomu účelu zřízená nebo určená 

v souladu s obecně právními předpisy.

V žádném případě se nesmí odpad ukládat v přírodě, na veřejných 

prostranstvích, vedle popelnic či kontejnerů. 

1) SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD   

Patří sem pouze :  obecně do směsného odpadu patří pouze to, co nelze vytřídit 

jinam, jsou to zejména nevratné obaly z domácností, nekompostovatelný  

kuchyňský odpad, popel ( ne horký ), nečistoty z úklidu. Ovšem měli bychom si 

pamatovat, že pokud se do směsného odpadu občas připlete např. kelímek od 

jogurtu nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný 

odpad, třeba jen jedna tužková baterie.



2) VELKOOBJEMOVÝ ODPAD   

Správně:                                                           Špatně:
 starý nábytek                                         • lednice
 koberce a linolea                                  • televizory a počítačové monitory
 staré lyže, snowboardy                        • zářivky a výbojky
 velká zrcadla                                          • autobaterie
 umyvadla a WC mísy                            • jiné nebezpeční odpady

3) TŘÍDĚNÝ ODPAD   

Papír a lepenka

Správně:                                                              Špatně :
 noviny                                                              • mastný a jinak znečištěný papír
 časopisy                                                           • papírové kapesníky a ručníky
 sešity                                                               • papírové pleny
 kancelářský papír (včetně spon a svorek) • uhlový ( propisovací ) papír
 reklamní letáky                                               • voskový papír 
 knihy – bez potažených hřbetů                  • pauzovací papír
 brožury                                                             • dehtový papír
 papírové krabice - rozložené                       • vícevrstvé obaly (nápojové kartony)
 vlnitá lepenka
 čisté papírové obaly a sáčky 

Sklo

Správně:                                                              Špatně:
 sklo čiré i barevné                                       • zrcadla
 nevratné skleněné lahve od nápojů         • drátěné sklo
 velké skleněné střepy                                 • autosklo
 tabulové sklo                                                • keramika a porcelán
 skleněné vázy, sklenice, dózy apod.         • žárovky, zářivky a výbojky

                                                                        • tel. obrazovky a PC monitory

                                                                             • lahvičky od léčiv



Plasty

Správně:
 stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená)
 igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
 kelímky od potravin (obaly není nutné vymývat)
 mikrotenové sáčky
 vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
 polystyren
 veškeré vícevrstvé obaly (tzv. "krabice") od nápojů, mléka, mléčných výrobků, 

džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené)

Špatně:
 znečištěné plastové nádoby
 guma
 molitan
 kabely
 PVC
 pneumatiky
 linolea a jiné podlahové krytiny
 textil z umělých vláken
 nádobky od léčiv

4) NEBEZPEČNÝ ODPAD

Správně:
 baterie, akumulátory
 nádoby od sprejů
 zahradní chemie
 mazací oleje a tuky
 ředidla a barvy
 léky a teploměry
 kyseliny a hydroxidy
 lepidla a pryskyřice
 detergenty (odmašťovací přípravky)
 fotochemikálie
 pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraň. plísní)
 zářivky a výbojky



Žádosti o dotace v roce 2011

Na letošní rok plánujeme dokončení opravy budovy autobusové garáže a výměnu 

koncových světel veřejného osvětlení. Na tyto akce jsme žádali o dotaci 

z programu obnovy venkova.

Dále jsme podali žádost Krajskému úřadu Jihočeského kraje o grant na opravu 

požární nádrže. V případě získání dotace by se jednalo o vyčištění dna, 

vyspárování stěn, opravu výpusti a soklu kolem nádrže.

V následujícím čtvrtletí by se rovněž měla realizovat akce – Oprava místní 

komunikace Čečelovice - Mečichov, která již byla schválena v loňském roce a je 

financována z grantu vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj.

Porucha vodovodu

Jak jste jistě mnozí pocítili na vlastní kůži, došlo začátkem měsíce března k poruše 

na obecním vodovodu. Závadu jsme nahlásili ČEVAKu ihned po jejím zjištění 

v pátek večer 4. března. V sobotu odpoledne byla na náves přistavena cisterna 

s pitnou vodou. Mezitím se technici snažili lokalizovat místo, kde docházelo 

k úniku. To se jim však nepodařilo za celou sobotu ani neděli. Proto jsme se 

dohodli, že nechají vodu puštěnou do nedělního večera, poté ji zastaví, aby se stihl 

doplnit vodojem. V pondělí ráno chtěli s hledáním závady pokračovat s tím, že již 

měli podezření, že závada není na hlavním řadu, ale na nějaké přípojce. Nakonec 

se nám ve spolupráci s občany podařilo závadu lokalizovat ještě v neděli večer. 

Jednalo se o poruchu vodoměru v domě č.p. 82 vlivem mrazu. Jelikož se jednalo o 

závadu, za kterou nese zodpovědnost vlastník nemovitosti, bude mu firma ČEVAK 

účtovat náklady na opravu a množství uniklé vody.

Účtování ceny vodného

Od začátku prosince jsme jednali s firmou ČEVAK kvůli způsobu účtování vodného. 

První schůzka se konala na OÚ v Doubravici, poté byl přizván obchodní zástupce 

firmy k nám na úřad. Ke shodě jsme ale nedošli. Celý  problém  se  táhne od roku 

2008, kdy Zastupitelstvo obce Doubravice na svém zasedání odsouhlasilo účtování 

vodného dvousložkovou metodou a vydalo obecně závaznou vyhlášku, jejíž 

působnost je ze zákona pouze na území obce Doubravice. Firma ČEVAK ale takto 

začala neoprávněně fakturovat vodné i v obcích Mečichov a Hlupín. Způsob  

nápravy neoprávněné fakturace z let 2008 až 2010 řešíme s jejich právníkem.

Další setkání, tentokrát s Bc. Hanou Boháčovou, se uskutečnilo v Mečichově na 



obecním úřadu 4. února. Zde jsme si konečně upřesnili sporné položky v kalkulaci

a dohodli jsme se, že firma ČEVAK bude všem třem obcím zasílat měsíční výkazy 

práce a přehled jízd služebních vozidel, abychom mohli sledovat oprávněnost 

těchto nákladů, které se promítají do ceny vody. Zároveň jsme se dohodli na další 

společné schůzce všech tří obcí a firmou ČEVAK, kde bychom se domluvili na 

konečném stanovisku. Ta se uskutečnila ve středu 16.2. na OÚ v Doubravici. Na 

toto setkání jsme připravili tabulku různých variant účtování vodného, dle návrhů 

z ČEVAKu, z které je zřejmé, že dvousložková metoda je výhodná pro občany 

s odběrem vody více než 74 m3.

oprávněné náklady bez DPH na rok 2011 783 398 Kč

odhad fakturovaného množství pitné vody 19 000 m3/rok

pevná složka bez DPH 0   200   300   575   

pohyblivá složka za 1 m3 bez DPH 41,23   38,49   37,11   33,55   

celkem s 10% DPH při odběru 10 m3 (Kč) 454   643   738   1 002   

celkem s 10% DPH při odběru 74 m3 (Kč) 3 356   3 353   3 351   3 363   

celkem s 10% DPH při odběru 100 m3 (Kč) 4 535   4 454   4 412   4 323   

celkem s 10% DPH při odběru 130 m3 (Kč) 5 896   5 724   5 637   5 430   

Na tomto setkání jsme se dohodli na schválení smlouvy o cenové unii, takže vodné 

bude pro všechny zúčastněné obce stejné (tato smlouva byla podepsána starosty 

všech tří obcí 23. března). Přistoupili jsme na účtování vodného dvousložkovou 

metodou a dohodli se na kompromisu 300 Kč na pevné složce. Ke schválení této 

metody účtování vodného nás donutil fakt, že s omezením provozu ZD Třebohostice 

klesla výrazně spotřeba vody a vzhledem k režijním nákladům, které se 

z pochopitelných důvodů nesnižují úměrně s poklesem odběru vody, ale jen nepatrně, 

by vodné, účtované jednosložkově, vzrostlo přes 45 Kč/m3 s DPH. Poplatek 300 Kč 

ročně (25 Kč měsíčně) není neúnosný ani pro lidi, kteří vodu používají jen výjimečně 

nebo vůbec. Dá se chápat jako daň za pohodlí, že tuto vodu můžeme kdykoliv odebírat 

v případě nemožnosti čerpání vlastní vody. Odpojování přípojek, jak původně ČEVAK 

přislíbil, je sice možné, ale vzhledem k tomu, že jsme všichni podepsali smlouvu 

s firmou ČEVAK (nebo jejím předchůdcem), by každý musel náklady na odpojení hradit 

sám. Tato částka se dle předložené kalkulace pohybuje kolem 10 500,- Kč. Když si 

přípojku ponecháte a nebudete vodu odebírat vůbec a budete platit pouze za pevnou 

složku vodného, tak se na tuto částku dostanete za 35 let. Z výše uvedených důvodů 

jsme byli nuceni vydat OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve 

dvousložkové formě. Její znění je otištěno na následující stránce tohoto zpravodaje.



OBEC MEČICHOV
Obecně závazná vyhláška obce Mečichov č. 1/2011,

kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Mečichov se na svém zasedání dne 25.2.2011 usnesením č. 

2/02/2011 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada 

vodného a stočného ve dvousložkové formě.

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle kapacity vodoměru [§ 32 odst. 

1 písm. a)], vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích).

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………...........………… …………...........…………
         Petr Finěk Josef Sýkora
     místostarosta   starosta obce



Zákaz volného pobíhání psů

Množící se stížnosti na volné pobíhání psů po obci, kteří obtěžují svým štěkotem, 

výkaly znečišťují náves a především dětské hřiště, což malým dětem může přivést 

vážné zdravotní problémy a v nejednom případě i napadení občanů, nás přinutili 

vydat obecně závaznou vyhlášku, která toto upravuje, abychom mohli opakované 

případy sankcionovat. Naším cílem není dělat dráby a vybírat pokuty, ale rozumně 

se domluvit. Nicméně tam, kde se toto bude opakovat, bude následovat pokuta 

dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tuto vyhlášku zde uvádíme v plném 

znění.

OBEC MEČICHOV

Obecně závazná vyhláška obce Mečichov č. 2/2011,
o zákazu volného pobíhání psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Mečichov se na svém zasedání dne 25.2.2011 usnesením č. 3/02/2011 

usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecná ustanovení

Touto vyhláškou se upravuje volný pohyb psů a pohyb hospodářských zvířat na veřejném 

prostranství v obci Mečichov. Veřejným prostranstvím jsou podle ust.§ 34 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů – všechna náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 2

Působnost obecně závazné vyhlášky

Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické osoby, které chovají, popřípadě drží psa či 

hospodářské zvíře.

Čl. 3

Povinnosti fyzických a právnických osob



Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému 

pobíhání psů po veřejném prostranství. Volným pobíháním psů se rozumí pohyb psa bez 

doprovodu osobou.

Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k pobíhání 

hospodářských zvířat po veřejném prostranství. Pobíháním hospodářských zvířat po 

veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb hospodářských zvířat na veřejném 

prostranství, vyjma jejich přesunu pod dohledem majitele.

V případě, že dojde ke znečistění veřejného prostranství psem nebo hospodářským 

zvířetem, je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou nečistotu vhodným 

způsobem odstranit.

Čl. 4

Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin. Pro ukládání sankcí se užijí 

zvláštní právní předpisy - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5

Kontrolní činnost

Dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává pořádková komise Obce Mečichov.

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

   …………...........…………                                                                …………...........…………
           Petr Finěk Josef Sýkora
        místostarosta   starosta obce



Smlouva s EKO-KOM, a.s.

Uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, koncem minulého roku, nám již do obce 

přineslo první finance.  Za 4. čtvrtletí 2010 jsme obdrželi příspěvek ve výši 2020,50 Kč. 

A to za situace, kdy nám sklo a plasty vyvážela firma Recyklace odpadu a skládky, 

která není registrovaná u společnosti EKO-KOM a zatím jsme netřídili papír. Od 2. 

čtvrtletí tohoto roku by proto příspěvky měly být vyšší v závislosti na množství 

vytříděného odpadu. Déle se budeme snažit získat od EKO-KOMu více nádob na 

tříděný odpad, aby zejména v letních měsících postačily kapacitě obce.

Sčítání lidu, domů a bytů

Nezapomeňte odevzdat sčítací formuláře nejpozději do 14. dubna 2011. Rozhodným 

okamžikem pro sčítání lidu, domů a bytů byla půlnoc z 25. na 26.3.2011.

Ohlédnutí se za kulturou v obci

V průběhu února a března v Mečichově proběhlo několik vydařených událostí. Vše 

zahájil sobotu 19. února Hasičský bál, kde k tanci hrála skupina Orchidea a byla 

rozdána tombola o 195 cenách. Mrzela však malá účast domácích ,,Mečichovských“ 

hasičů v uniformě. O následujícím víkendu, 26. února, se konal dětský maškarní bál, 

kde se o hudbu a zábavu staral DJ Mareš. Zde se sešla spousta dětí v krásných 

maskách a výborně se bavily. V zápalu boje se do různých her zapojili i rodiče. Hned 

další víkend, v sobotu 5. března, se uskutečnil Masopustní průvod, kterého se 

zúčastnilo přes 30 masek. Tento den nám počasí nanejvýš přálo. Celé Masopustní 

období vyvrcholilo v úterý 8. března již tradičním a široko daleko vyhlášeným 

Bakusem. I tady byla účast masek více než slušná a tančilo se až do ranních hodin. 

K tanci opět hrála skupina Orchidea, která za maskami nechtěla zůstat pozadu a 

v kostýmech předčila i Helenu Vondráčkovou. Zatím poslední akcí byla oslava MDŽ, 

která proběhla v sobotu 12.března, zde se naše ženy bavily při muzice panů Hakra a 

Kopáčka. Tuto oslavu bereme jako velké poděkování našim manželkám, maminkám, 

babičkám či přítelkyním za to, jak se celý rok starají o naše děti i nás - muže. 

Zastupitelstvo obce zároveň tímto děkuje všem, kteří pomohli s organizací a 

přípravou všech výše uvedených akcí. Vaší pomoci si velmi vážíme!!!!

Doufáme, že se do organizování příštích akcí zapojí i další občané, kteří tentokrát 

neměli čas nebo zájem, neboť tyto společenské akce jsou jednou z mála příležitostí se 

sejít, popovídat si nebo si zatančit.



Výročí spoluobčanů

4.4.    Josef Lávička (č.p. 42) 50 let

19.6.  Karel Zach (č.p. 7) 55 let

20.6.  Marie Polanová (č.p. 71) 82 let

24.6.  Miroslava Balková (č.p. 96) 55 let

Narození nových občánků

31.12.2010    Jakub Slanec (č.p. 42)

2.2.2011        Vítek Petrovič (č.p. 77)

5.3.2011        Karolína Šilhavá (č.p. 90)

Opustili nás

Dne 14.1.2011 nás navždy opustila paní Anežka Balková (č.p. 14) ve věku 83 let.

Kulturní a společenské akce v období duben až červen

23.4. Velikonoční zábava ke „Hrám pro všechny“ v Třebohosticích

30.4. stavba Máje, pálení čarodějnic

11.6. rybářské závody na Humíči

25.6. Hry pro všechny – Hlupín

Důležité termíny

V sobotu 14.5.2011 od 8
00

do 9
00

hodin budou na návsi před obecním úřadem přistaveny 

kontejnery na nebezpečný odpad a  velkoobjemový komunální odpad. 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát příjemně strávené jaro a po kruté zimě spoustu 

krásných prosluněných dnů. Hurá na zahrádky.

                                                                    Zastupitelstvo obce Mečichov
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