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Nový provozovatel obecní kanalizace
V loňském roce dobrovolný svazek obcí Cecemínsko dokončil intenzifikaci společné čistírny odpadních
vod ve Dřísech. Na čistírně se nyní čistí odpadní vody z obcí Dřísy, Lhota, Nedomice, Ovčáry a Sudovo
Hlavno. Stavba byla realizována s přispěním dotace od Operačního fondu životního prostředí. Jednou z
podmínek přidělení dotace bylo zajistit po kolaudaci společné provozování čistírny a na ni napojených
kanalizací jedním provozovatelem. Koncesní řízení na nového provozovatele proběhlo koncem minulého
roku a novým provozovatelem se stala spol. Stavokomplet spol. s r.o., která provozovala i stávající ČOV.
Výši stočného už nebude určovat obec, ale nový provozovatel. Jednotné stočné pro všechny napojené obce
je pro rok 2021 stanoveno ve výši 54,03 Kč za 1 m3. Ve stočném musí být povinně zahrnuty prostředky na
obnovu čistírny, kanalizací a obecních přípojek. Obce nesmí obnovu doplácet ze svých rozpočtů, což
podléhá kontrole státních úřadů, které se k výši stočného vyjadřují.
Vlastníky domů nyní čeká povinnost uzavřít smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod s novým
provozovatelem. Příslušné formuláře jsou přiloženy ke zpravodaji. V původním dopise naleznete potřebné
informace včetně kontaktu na nepřetržitou pohotovostní službu pro případ poruchy kanalizace. Vyplněné
smlouvy lze odevzdat i na obecním úřadě. Pokud budete potřebovat, pomůžeme Vám s jejich vyplněním.
V praxi to znamená, že nyní budete dostávat fakturu za stočné od spol. Stavokomplet. Společnost fakturuje
vždy 2 x ročně, k 28. únoru a 31. srpnu, takže v březnu a v září Vám přijde poštou, nebo e-mailem faktura
za stočné. Kdo není napojen na obecní vodovod, bude stejně jako dosud platit paušální částku na osobu
vypočtenou dle příslušné vyhlášky. U domů, které jsou plně napojeny na obecní vodovod (všechna voda,
která přitéká do domu jde přes vodoměr, voda ze studny je používána jen na zahradě), bude stočné
fakturováno ve výši stavu na vodoměru. Spol. Stavokomplet provádí odečty vodoměrů ve spolupráci s
vlastníky domů – jeden odečet provede a nahlásí vlastník domu, další odečet provedou zaměstnanci
provozovatele. Kdo obecní vodu používá jen v části domu (např. do kuchyně je přivedena obecní voda, na
WC se používá voda ze studny) ten platí stočné také paušálem, protože vodoměr změří jen část vody, která
přiteče do domu.
Obecní vodovod bude zatím i nadále provozovat obec za stávajících podmínek. Výše vodného na rok 2021
zůstává stejná jako v roce 2020, tj. 55 Kč za 1 m3.

Místní poplatky v roce 2021
❖ Místní poplatek za odpad: 600 Kč dospělá osoba (občan s trvalým pobytem v obci), 400 Kč dítě do
deseti let věku včetně roku, kdy dítě dovrší 10ti let, 700 Kč chalupa.
❖ Místní poplatek za psa: 50 Kč za každého psa.
❖ Místní poplatek za parkování nákladního vozidla na veřejném prostranství: 1000 Kč ročně.
Poplatky lze hradit bezhotovostně na účet obce č. 34928181/0100, variabilní symbol: číslo popisné, nebo
v hotovosti na Obecním úřadě Sudovo Hlavno. Splatnost poplatků: nejpozději do 31. března. Od 1. dubna
nebudou vyváženy popelnice bez platné známky na rok 2021.
Známku na popelnici si po bezhotovostní úhradě poplatků vyzvedněte na OÚ, nebo ji po předchozí dohodě
můžeme vložit do poštovní schránky. Vzhledem k současné situaci doporučujeme využít možnost
bezhotovostní platby poplatků. Pokud si nebudete jisti s celkovou výší poplatků za domácnost, zavolejte na
tel. č. 724 107 079. Částku pomůžeme vypočítat a údaje o platbě zašleme prostřednictvím SMS.

Aktuálně z obce a okolí
V roce 2020 byla úspěšně dokončena výstavba vodovodní sítě. Stavba o finančním objemu více než 30
mil. Kč byla rozdělena do tří etap. K dnešnímu dni je na obecní vodovod napojeno 84 domů. Po kanalizaci
je to další významná investiční akce, která obyvatelům Hlavna zajistí pohodlné bydlení. Nyní můžou přijít
na řadu další projekty, rozsahem již menší, ale neméně důležité. V letošním roce má obec podány tři žádosti
o dotační podporu na zpracované projekty.
První projekt řeší opravu asfaltového povrchu na návsi a v úzké uličce mezi domy, která vede
k novostavbám na stráni. Náves si nový povrch určitě zaslouží, je to střed obce, který má reprezentovat. Ve
Hlavně navíc máme krásně souměrné a velkoryse pojaté prostranství se zvoničkou, rybníčkem a velkou
plochou zeleně. Některé vesnice takové štěstí nemají. Ulice k novým domům na stráni dostala zabrat při
výstavbě v této lokalitě. Nebyla dimenzována na takovou zátěž a současné dopravní zatížení. V rámci
opravy bude vytvořeno pevné podloží a nový asfaltový povrch.
Další projekt je zpracován na celkovou opravu budovy obecního úřadu. Budova má ještě původní rákosové
stropy, zdi jsou vlhké od vzlínající spodní vody. Možná to nevíte, ale původně část stavení sloužila jako
obecní chudobinec pro nemajetné občany, později tu v jedné místnosti bydlel obecní strážník, v další
místnosti byla úřadovna. V roce 1925 byla v obecním domku zřízena hovorna s jediným telefonním
aparátem v obci. V šedesátých letech zde byl zřízen žňový útulek – jakási školka pro děti rodičů pracujících
v JZD. Školka byla v provozu asi do roku 1977, potom děti začaly chodit do školky v Kostelním Hlavně.
Od roku 1991 je v budově sídlo obecního úřadu, později přibyla provozovna kadeřnictví a obecní knihovna
se samostatným vchodem.
Třetí projekt řeší stavbu nového chodníku podél konětopské silnice včetně 2 autobusových zastávek v obou
směrech a místa pro přecházení.
Rozhodnutí příslušných ministerstev o podpořených projektech budou známa pravděpodobně v průběhu
května, tak Hlavnu držte palce, ať jsou projektům přiděleny dotační prostředky.
❖
Od ledna mají webové stránky obce přehlednější vzhled. Naleznetete je na www.sudovohlavno.cz. Kromě
nich můžete aktuality ze Sudova Hlavna sledovat na Instagramu /sudovohlavno/. A samozřejmostí je již
několik let fungující Infokanál, prostřednictvím něhož chodí SMS zprávy na zaregistrovaná mobilní čísla.
S registrací do infokanálu Vám můžeme pomoci na obecním úřadě.
❖
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu jsou dle nařízení Vlády ČR upraveny úřední hodiny na OÚ Sudovo
Hlavno.
pondělí

8.00 – 12.00

13.00 – 14.00

středa

8.00 – 12.00

17.30 – 18.30

❖
V minulém roce zahájilo Ředitelství silnic a dálnic projektovou přípravu rozšíření dálnice D10. Ve
zpracované studii je mimo jiné navržena varianta zrušení EXITU 17 - Čtyři kameny, kde se počítá se
zrušením mimoúrovňové křižovatky a tím nemožnosti nájezdu a sjezdu na dálnici. Ve směru od Prahy by
u Čtyřech kamenů mělo vzniknout nové odpočivadlo pro kamiony. Společně s ostatními obcemi, jejichž
obyvatel by se případné zrušení sjezdu vemi negativně dotklo, byly podány námitky proti tomuto návrhu.
Obce trvají na zachování EXITU 17. Záměr je nyní ve fázi probíhajícího řízení o posuzování vlivů na
životní prostředí, výsledek by měl být znám v květnu letošního roku. V projektu jsou nyní dvě varianty,
první počítá se zrušením EXITU 17 a s novým odpočivadlem pro kamiony, druhá varianta by sjezd a nájezd
zachovala prostřednictvím kruhových objezdů. O dalším vývoji situace budeme průběžně informovat.
❖

