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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané, drazí přátelé,
již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a
následující vánoční a novoroční svátky. Předvánoční
čas již druhým rokem zahajujeme netradičním
způsobem bez tradičního slavnostního rozsvěcení
stromku, bez společenských akcí.
Celý letošní rok je zvláštní. Na každého nějak
dopadla doba covidová, která sebou nese řadu
příkazů, zákazů, které mnohdy už ani nestíháme
sledovat. Ale co je asi nejhorší oproti minulému roku,
je rozdělení společnosti na neočkované a
očkované.
Ale nechme už řešení doby covidové, neboť
předvánoční slovo by mělo směřovat k optimismu a
naději. Věřím, že nás ta dnešní doba naučí cenit si
hodnot života a začne vítězit zdravý rozum. Vánoční
svátky a před nimi předcházející adventní doba je
období, kdy bychom měli věnovat co nejvíce svého
času svým blízkým, přátelům a užívat si volného
času, protože vánoční svátky jsou svátky klidu,
pohody, přátelství.
Nyní mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, co se nám
za tento rok povedlo udělat, aby se nám v našich
vesnicích žilo lépe.
REKONSTRUKCE BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY A
OBECNÍHO ÚŘADU
Největší akcí letošního roku, ale i posledních let, je
celková rekonstrukce budovy obecního úřadu a
mateřské školky v Třebnouševsi.
Celá rekonstrukce začala výběrovým řízením firmy,
která bude provádět rekonstrukci. Do výběrového
řízení se přihlásilo 5 firem, kdy firmu PP – servis Plzeň
s.r.o. jsem museli vyloučit, neboť nedodržela
podmínky zadávacího řízení. Vítězem výběrového
řízení se stala firma J. Pišta a spol., společnost s.r.o.,
Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem.
Dne 31.5.2021 byla předána stavba firmě a začala
rekonstrukce. Během rekonstrukce došlo k zateplení
stropů, výměny střechy, k výměně venkovních oken
a dveří, zateplení obvodových zdí a instalace
odvětrávané fasády, úprava vstupních prostorů do
budovy MŠ a OÚ, instalace rekuperační jednotky do
prostorů MŠ, světel, dveří včetně zárubní,
podlahových krytin a nové kuchyňské linky včetně

spotřebičů. Jako každá stavba i tato sebou přinesla
problémy. Začalo to nedostatkem stavebního
materiálu, jeho velkého cenového navýšení a asi
největším problémem bylo, kdy firma Cetris, která
měla dodat povrchové desky na fasádu, nepřijímala
z důvodu situace na stavebními trhu zakázky. V té
době nám bylo sděleno, že se nestihne do konce
prázdnin stavba dokončit. I přes tyto problémy,
které se vyskytly, bylo úspěchem, že v měsíci září jsme
otevřeli provoz mateřské školky.
V měsíci říjnu 2021 byla stavba dokončena a dne
6.12.2021 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním
stavby.
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Co se týče finanční stránky, tak na tuto akci jsme
získali dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši
cca 1 748 338,-Kč a MAS ve výši cca 240 644,-Kč.
Celkové náklady na opravu budovy byly 7 083 944,Kč.
V první polovině příštího roku společně s mateřskou
školkou plánujeme uspořádat pro naše spoluobčany
den otevřených dveří. O termínu budete
informováni a všichni jste srdečně zváni.

Přehled nákladů na likvidaci odpadu za rok 2020
Příjmy
od občanů vybráno
od EKo-KOMu
za pytle
Příjmy celkem

Výdaje

BUDOVA ČP. 54 (BÝVALÁ ŠKOLA)

odvoz nebezpečného odpadu

Z důvodu havarijního stavu střechy na budově
bývalé školy č. p. 54 v Třebnouševsi byla
vypracována zpráva Ing. Jiřím Urbanem, ve které
došlo k posouzení stavebně technického stavu
objektu. Bylo zjištěno, že střešní krytina je v mnoha
místech poškozena, netěsnící hřebenáče, poruchy
na klempířských prvcích, na střešních rovinách se
projevily výrazné tvarové změny, což způsobuje
netěsnost tašek a dále ještě nevyztužené délky krovů
do hřebene a poddimenzování některých
dřevěných prvků krovu. Vlivem těchto závad
dochází k zatékání do stavby. Ve své zprávě
navrhuje bezodkladnou opravu střechy, abychom
předešli větším škodám na budově. Celkové
náklady, které projektant na opravu střechy odhadl,
se pohybují kolem cca 1.200.000,-Kč.

odvoz ost. odpadu /TS Hořice/

Na základě této zprávy o havarijním stavu střechy
bylo provedeno výběrové řízení na její opravu.
Celkem bylo osloveno 5 firem a samotná oprava
bude provedena v příštím roce. Z pěti oslovených
firem podaly nabídky do výběrového řízení firma
Suchý Střechy, Dobrá Voda u Hořic a firma Střechystavba Vávra, Nový Bydžov. O vítězi výběrového
řízení, který bude realizovat opravu havarijního stavu
střechy na budově č. p. 54 (bývalá škola) se bude
jednat na prosincovém zastupitelstvu.

odvoz komunálního odpadu
Výdaje celkem

Rozdíl příjmy/výdaje
Doplatek obce za likvidaci odpadu

Částka
125 600,00 Kč
42 335,00 Kč
4 410,00 Kč
172 075,00 Kč

Částka
2 111,67 Kč
270 399,77 Kč
1 003,65 Kč
273 515,09 Kč

Částka
101 440,09 Kč

Přehled nákladů na likvidaci odpadu za rok 2021
/stav k datu 30.11.2021/
Příjmy
od občanů vybráno
od EKo-KOMu
za pytle
Příjmy celkem

Výdaje
odvoz komunálního odpadu
odvoz ost. odpadu /TS Hořice/
Výdaje celkem

Rozdíl příjmy/výdaje
Doplatek obce za likvidaci odpadu

Částka
130 850,00 Kč
22 880,50 Kč
1 740,00 Kč
155 470,50 Kč

Částka
269 647,00 Kč
3 428,87 Kč
273 075,87 Kč

Částka
117 605,37 Kč

NOVÁ VYHLÁŠKA O ODPA DECH
KANALIZACE
Z důvodu změny zákona o odpadech přestala
vyhovovat stávající vyhláška. Proto jsme museli
zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, která nabývá účinnosti 1. 1. 2022.
Od 1. ledna 2022 se podstatným způsobem mění
vybíraní poplatků za odpad, kdy výše poplatku činí
500,-Kč na osobu s odvozem popelnice 1 x za 14 dní.
Podrobnější znění vyhlášky najdete na webových
stránkách obecního úřadu v sekci „Úřední deska“.

V tomto roce došlo k dokončení pasportizace a
čištění kanalizace v obci Třebnouševes. Na základě
provedené pasportizace kanalizace v obci
Třebnouševes, byly vyhodnoceny havarijní místa,
které nesnesou odkladu oprav. V tomto roce se
jednalo o opravu kanalizace v silnici III. třídy číslo
32524 v blízkosti obchodu potravin a v silnici III. třídy
číslo 35522 u bytovky, kde hrozilo propadnutí
vozovky. Dále byly provedeny opravy skrytých
šachet v komunikaci pod asfaltovým povrchem
vozovky v tzv. „ Poslanecké ulici“.
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V příštím roce i nadále počítáme s opravami
kanalizace, neboť i kdyby do budoucna došlo ke
stavbě nové kanalizace, tak současná se bude
využívat pro dešťovou vodu a musí být v řádném
technickém stavu.
KOMPOSTÉRY
Ve spolupráci s Dobrou Vodou se nám podařila
získat v roce 2020 dotace na kompostéry. V letních
měsících letošního roku došlo po výběrovém řízení
dodavatele k distribuci kompostérů všem občanům,
kteří projevili zájem.
NÁKUP ZAHRADNÍHO TRA KTŮRKU
Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu
původní techniky - dvou zahradních traktůrků v
majetku obce, bylo na jednání zastupitelstva OÚ
Třebnouševes dne 27. 5. 2021 rozhodnuto o nákupu
nového víceúčelového zahradního traktůrku.

Do majetku obce tak nově přibyl zahradní traktůrek
značky Kubota, model G23-II, zakoupen za 370.000,Kč od společnosti Vitaltech, Všestary.
MOBILNÍ ROZHLAS

VODOVOD
V letošním roce, jak jste si všichni všimli probíhali ze
strany firmy MK Profi Hradec Králové formou
dotazníků a i osobních jednání práce k získání
stavebního povolení pro akci Vodovod pro obce
Třebnouševes, Ostrov a Vinice, které bychom
začátkem příštího roku měli získat. Po získání
stavebního povolení začnou probíhat práce na
přidělení dotací pro samotnou realizaci vodovodu.
Chtěl bych poděkovat Městskému úřadu v Hořicích,
kdy na základě jednání nám byla odpuštěna částka
ve výši cca 200 000,-Kč za uložení vodovodního řádu
do jejich pozemků. Dále jsme podali žádost o dotaci
na Královéhradecký kraj na zpracovávanou
projektovou dokumentaci, kdy jsme byli úspěšní a
byla nám přidělena částka ve výši 300 000,-Kč.
ZÁBRANY NA VJEZDECH DO TŘEŠŇOVKY
Protože
docházelo
k
nekontrolovatelnému
hromadění nebezpečného odpadu v „Třešňovce“
jakou jsou plasty, asfaltové lepenky, pneumatiky a
další odpady, mohla by být obec vystavena
nebezpečí vysoké pokuty ze strany životního
prostředí. Abychom tomuto předešli, vznikly zábrany
na vjezdech do „Třešňovky“. Našim občanům
k uložení dřevního odpadu (klestí, větve, atd.) bude
umožněn vjezd po telefonické domluvě s našim
zaměstnancem p. Jaklem. Konkrétní dny a čas, kdy
bude vjezd umožněn, budou zveřejněny.
HERNÍ PRVKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V OBCI
TŘEBNOUŠEVES, OSTROV A VINICE
V minulém roce jsme podali žádost o přidělení 80 %
dotace na výstavu herních prvků na návsi v obci
Třebnouševes, Ostrov, Vinice a koupališti v
Třebnouševsi, ale tato žádost nám nebyla
schválena. Jelikož ministerstvo pro místní rozvoj tento
dotační titul vyhlásil znovu, tak jsme naši žádost
opakovali a doufáme, že již budeme úspěšní,
abychom udělali radost naši mládeži.

V měsíci září 2021 naše obec zavedla tzv. „mobilní
rozhlas“, aplikaci, prostřednictvím které informuje své
občany o důležitých událostech v obci. Aplikaci si
lze stáhnout také do chytrého mobilního telefonu a
jejím prostřednictvím podávat podněty a hlásit
závady příslušné samosprávě. Registraci je možné
provést prostřednictvím registračního formuláře (k
vyzvednutí na OÚ) nebo na webové stránce
https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace.
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Závěrem bych uvedl, že toto velké množství práce, které se nám podařilo do současné doby udělat,
nejde dělat bez kolektivu lidí, kteří svůj volný čas věnují pro rozvoj naší obce. Těchto lidí si velmi vážím a děkuji
jim, protože bez nich bychom nic nedokázali.
Jménem celého zastupitelstva obce Třebnouševes Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, které
budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Do nového roku Vám všem přeji mnoho
dobrého, vyplněná přání, pevné zdraví i mnoho radosti se svými blízkými.

Miroslav Vojtíšek
starosta obce
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA, 18. 2. 2021
Usnesení č. 1/2021/03
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje výběr
dodavatele akce: „Stavební úpravy čp. 80
Třebnouševes“ na základě doporučení hodnotící
komise (viz. příloha) a zmocňuje starostu k vydání
Rozhodnutí o výběru a následném podpisu smlouvy
s vítězným dodavatelem firmou PFF – Stavební
společnost s.r.o., Verdek 19, Dvůr Králové nad
Labem za nabídkovou cenu včetně DPH 7.214
703,66,-Kč.
Usnesení č. 1/2021/04
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
darovací smlouvy se Zemědělskou akademií
a gymnáziem Hořice o poskytnutí finančního daru
1.000,-Kč na podporu vydávání časopisu Pod
Zvičinou na rok 2021 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA, 1. 4. 2021
Usnesení č. 2/2021/04
Zastupitelstvo
obce
Třebnouševes
schvaluje
na doporučení komise pro hodnocení a posouzení
nabídek a souhlasí, aby byla společnost PP-servis
Plzeň s.r.o. v souladu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVV
vyřazena, neboť uchazeč nesplnil zadání uvedené v
projektové dokumentaci a byly zjištěny okolnosti, že
tento dodavatel se dopustil v posledních třech
letech závažných pochybení, které vedly k rozvázání
smlouvy.
Usnesení č. 2/2021/05
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje jako
vítěze zakázky na akci „Stavební úpravy čp. 80
Třebnouševes firmu “J. Pišta a spol., společnost s.r.o.,
IČO : 000578894, Dukelské 414, Dvůr Králové nad
Labem za částku 5 494 199,-Kč bez DPH, kdy tato
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější (viz. zpráva hodnocení nabídek)
a
splnila
všechny
podmínky
zadávací
dokumentace. Dále pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 2/2021/06

břemene - služebnosti č. IV-12-2020282/VB/01,
Třebnouševes knn pro p. č. 4 a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 2/2021/07
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Dobrou Vodu a okolí“ s obcí Dobrá
Voda u Hořic čp. 131, zastoupenou starostkou obce
Mgr. Janou Němečkovou
Usnesení č. 2/2021/08
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
smlouvy o nájmu pozemku p. č. 828 v kat. území
Ostrov v Podkrkonoší pro stavební akci „Vodovod
Třebnouševes, Ostrov a Vinice“ s Povodím Labe,
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, Hradec Králové a pověřuje starostu
k podepsání smlouvy.
Usnesení č. 2/2021/09
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na p. č. 828 a č. 880 v kat. území Ostrov
v Podkrkonoší a pozemkové parcele č. 1196 v kat.
území Třebnouševes z důvodu akce „Vodovod
Třebnouševes, Ostrov a Vinice“ s Povodím Labe,
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, Hradec Králové pověřuje starostu
k podepsání smlouvy.
Usnesení č. 2/2021/10
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje opravu
střechy na budově čp. 54 v Třebnouševsi (bývalá
škola) a pověřuje starostu obce k zajištění nabídek
firem na opravu střechy.
VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA, 27. 5. 2021
Usnesení č. 3/2021/03
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce včetně zprávy z přezkumu
hospodaření, a to bez výhrad.
Usnesení č. 3/2021/04
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok
2020 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření z
účtu 431 / VH ve schvalovacím řízení/ na účet 432 /

nerozdělený zisk z minulých let / a to ve výši 3 340
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
065,62 Kč v hlavní činnosti a -720,- Kč v hospodářské
smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, Děčín IV
činnosti.
Podmokly, Teplická 874/8 o zřízení věcného
břemene
OBČASNÍK – Třebnouševes, Ostrov, Vinice / prosinec 2021
Str. 6

Usnesení č. 3/2021/05
Zastupitelstvo obce Třebnouševes projednalo a
schvaluje hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Třebnouševes za rok 2020 bez připomínek. Schvaluje
návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku
2020 do rezervního fondu MŠ ve výši 4.391,98 Kč – dle
přílohy č. 3.
Usnesení č. 3/2021/06
Zastupitelstvo
obce
Třebnouševes
rozpočtové opatření č. 3.

schvaluje

Usnesení č. 3/2021/07
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje opravu
havarijního stavu kanalizace v silnici III. třídy číslo
35522 u čp. 70 a v silnici III. třídy číslo 35524 u čp. 63 v
obci Třebnouševes firmou Fortress-Stav s.r.o., Dolní
Lochov 12 za částku 324 111,21 Kč.
Usnesení č. 3/2021/08
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje nákup
traktůrku na sekání trávy značky Kubota G 23 LD od
firmy Vitaltech Rozběřice, Zemědělské Družstvo
Všestary, Rozběřice 18, Všestary za částku 373 285,Kč.
Usnesení č. 3/2021/09
Zastupitelstvo obce Třebnouševes souhlasí s
vyvěšením záměru o prodeji části pozemku p. č. 92/1
před domem č. p. 83 a č. p. 84 (p. Sodomka a p.
Jakl) a p. č. 1109 u č. p. 83 v obci Třebnouševes za
cenu obvyklou. Náklady na prodej pozemku bude
hradit kupující.
Usnesení č. 3/2021/10
Zastupitelstvo obce Třebnouševes souhlasí s
vyvěšením záměru o prodeji pozemku p. č. 545/3 v
k. ú. Ostrov v Podkrkonoší za cenu obvyklou. Náklady
na prodej pozemku bude hradit kupující.
Usnesení č. 3/2021/11
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
Darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Bystřice
Třebnouševes, Pod Invalidovnou 1941, Hořice, IČO
60117940 na rok 2021 ve výši 5 000,-Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 3/2021/12
Zast upit elst vo ob ce Třebn ouševes sch valuje

pronájem budovy čp. 81 v obci Třebnouševes na
provoz pohostinství v období od června do září 2021
za nájemné 500,-Kč za měsíc + energie panu Aleši
Klapalovi.
Usnesení č. 3/2021/13
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje nařízení
obce č. 1/2021 o zákazu podomního a
pochůzkového
prodeje
na
území
obce
Třebnouševse.
Usnesení č. 3/2021/14
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na pozemku p.č. 196/1 v k.ú.
Chvalina a pozemku p.č. 2415/1 v k.ú. Hořice v
Podkrkonoší pro stavbu Vodovod Třebnouševes,
Ostrov a Vince – I., okres Jičín se Správou Silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,
zastoupenou Mgr. Petrem Kašparem – ředitelem
organizace.
Usnesení č. 3/2021/15
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na pozemku p.č. 660/1 a p.č. 754
v k. ú. Vinice v Podkrkonoší pro stavbu Vodovod
Třebnouševes, Ostrov a Vince -II, okres Jičín se
Správou Silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace, zastoupenou Mgr. Petrem Kašparem –
ředitelem organizace.
Usnesení č. 3/2021/16
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na pozemku p.č. 879, p.č. 717/1,
p.č. 721/1, p.č. 732/1 a p.č. 861 v k. ú. Ostrov v
Podkrkonoší pro stavbu Vodovod Třebnouševes,
Ostrov a Vince -III., okres Jičín se Správou Silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,
zastoupenou Mgr. Petrem Kašparem – ředitelem
organizace.
Usnesení č. 3/2021/17
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na pozemku p.č. 1058, p.č. 634/2,
p.č. 578/9, p.č. 582/5, p.č. 577/1, p.č. 1012 a p.č.
1131 v k. ú. Třebnouševes pro stavbu Vodovod
Třebnouševes, Ostrov a Vince -IV., okres Jičín se
Správou Silnic Královéhradeckého kraje.
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Usnesení č. 3/2021/18

Usnesení č. 4/2021/08

Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje ve věci
akce Vodovod Třebnouševes, Ostrov a Vinice
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1004C21/65 se Státním
pozemkovým úřadem, zastoupeným Ing. Petrem
Lázňovským, ředitelem KPU pro Královéhradecký
kraj.

Zastupitelstvo
obce
Třebnouševes
schvaluje
poskytnutí finančního daru obcím postiženým
tornádem ve výši 40 000,-Kč na účet Svazu měst
a obcí ČR.

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA, 1. 7. 2021
Usnesení č. 4/2021/03
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje výrobu
a montáž kuchyňské linky dle cenové nabídky
v objektu MŠ Třebnouševes firmou Nábytek Šubrt
výrova a prodej s.r.o, Husova 161, Hořice za částku
102 487,-Kč.
Usnesení č. 4/2021/04
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje výměnu
interiérových dveří a podlahových krytin dle cenové
nabídky v objektu MŠ Třebnouševes firmou Svartes,
Chodovice 19, Holovousy, kdy cenová nabídka
dveří činí 136 072,-Kč a podlahových krytin činí 23
179,-Kč.
Usnesení č. 4/2021/05
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje výměnu
interiérových světel dle cenové nabídky v objektu
MŠ Třebnouševes firmou Medios MK, s.r.o.,
T.G. Masaryka 648, Městec Králové za částku 68
026,20,-Kč.
Usnesení č. 4/2021/06
Zastupitelstvo
obce
Třebnouševes
schvaluje
provedení stavby bezbariérový vstup do OÚ
Třebnouševes - přístupová rampa a okapové
chodníky - dle cenové nabídky firmou J. Pišta
a spol.., společnost s.r.o., Dukelská, Dvůr Králové nad
Labem, za částku 226 855,41 Kč.
Usnesení č. 4/2021/07
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021917/VB/01, název stavby Třebnouševes pro p. č.
12 s firmou ČEZ distribuce.

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA, 30. 9. 2021
Usnesení č. 5/2021/03
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje zrušení
účtu pro hospodářskou činnost Obce Třebnouševes
a převedení finančních prostředků na běžný účet
obce Třebnouševes.
Usnesení č. 5/2021/04
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje ve věci
stavby D 35 Hořice - Sadová, uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi firmou
Cetin as., obcí Třebnouševes a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR na pozemky p.č 745 (6 m) a p.č. 750 (3m)
v katastrálním území Vinice v Podkrkonoší.
Usnesení č. 5/2021/05
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje ve věci
stavby D 35 Hořice - Sadová, uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi firmou
Cetin as., obcí Třebnouševes a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR na pozemky p.č 391/4 ( 8m) a p. č. 962
(2m) v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší.
Usnesení č. 5/2021/06
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje ve věci
stavby D 35 Hořice - Sadová, uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi firmou
Cetin a.s., obcí Třebnouševes a Ředitelství silnic a
dálnic ČR na pozemky p.č 755 (3m) v katastrálním
území Vinice v Podkrkonoší.
Usnesení č. 5/2021/07
Zastupitelstvo
obce
Třebnouševes
rozpočtové opatření č. 6.

schvaluje

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA, 25. 11. 2021
Usnesení č. 6/2021/04
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství č. 1/2021.
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Usnesení č. 6/2021/05

Usnesení č. 6/2021/10

Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje při
realizaci akce Úspora energií a výměna zdroje a
realizace systému nuceného větrání na objektu
Obecního úřadu a MŠ Třebnouševes vícenáklady
ve výši 147 670,-Kč s DPH dle krycího listu rozpočtu.

4) vydává „Změnu č. 1 územního
Třebnouševes“ formou opatření.

Usnesení č. 6/2021/06
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje
podání
žádosti
o
dotaci
poskytovanou
Ministerstvem pro místní rozvoj z programu
Podpora
obnovy
a
rozvoje
venkova,
z podprogramu Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení č. 6/2021/07
Zastupitelstvo obce Třebnouševes, příslušné podle
§6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů /dále jen „stavební zákon“),
v souladu s §54 odst. 2 stavebního zákona, za
použití §43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s
§13 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, za
použití §171 a následujícího zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v souladu s ustanovením §35 odst.
2 a §84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 sb., o
obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů:

plánu

Usnesení č. 6/2021/11
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje
poskytnutí finančního daru pro Mateřskou školu,
základní školu a střední školu Daneta s.r.o. na
úhradu neinvestičních výdajů v roce 2022, žáka
Ondřeje Duška, trvale bytem Ostrov 16, Hořice ve
výši 5.000,-Kč a pověřuje starostu obce
Třebnouševes k uzavření Darovací smlouvy.
Usnesení č. 6/2021/12
Zastupitelstvo obce Třebnouševes schvaluje
poskytnutí finančního daru pro Denní stacionář
Klokan, o.p.s. Janderova 436, Hořice na rok 2022
ve výši 2.000,-Kč na financování základních
činností a pověřuje starostu obce Třebnouševes
k uzavření Darovací smlouvy.

1) se seznámilo s s předloženým návrhem Změny
č. 1 ÚP Třebnouševes a jeho odůvodněním
Usnesení č. 6/2021/08
2) souhlasí
s vyhodnocením
výsledků
projednávání změny č. 1 ÚP Třebnouševes a
jeho odůvodněním
Usnesení č. 6/2021/09
3) ve smyslu §54 odst. 2 stavebního zákona
ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚP Třebnouševes
není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu.
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ČINNOST SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TŘEBNOUŠEVES
Sbor dobrovolných hasičů má aktuálně 34 zapsaných členů. Dvě soutěžní družstva, družstvo mužů a žen.
Hasiči v letošním roce uskutečnili sběr železa, který se plánuje i v roce 2022. Podíleli se na čistění koupaliště a
pálení čarodějnic. Pořádal se velký úklid „hasičárny, kde se přetřídily hadice, které nejsou již potřeba a
nesplňují dané podmínky. Přestěhovala se část vybavení do tříd školy.
V roce

2022

plánujeme

obnovu

prostorů

„hasičárny“

montování polic na savice, hadice a nové skříně na vybavení.
V příštím roce bychom chtěli kupovat novou nádrž na vodu,
přívěsný vozík a vybudovat si na „Třešňovce“ lepší zázemí pro
tréninky.
V letošním roce došlo k výraznému zlepšení a posunu družstva
mužů, zúčastnili se nejen pohárovky, ale také Jizerské ligy.
Celkově se na pohárovce umístili na 2. místě. Ženy se zúčastnily
všech závodů o pohár starosty a celkově se umístily na 5. místě.
Videa a fotky ze soutěží naleznete na našich FB stránkách: SDH
Třebnouševes.

V letošním roce se kvůli Covidové situaci
nepořádala výroční hasičská schůze.
Pokud to situace umožní, tak by se letošní
výroční schůze měla konat 8. 1. 2022.
Na závěr bych chtěla velice poděkovat
za finanční dar:


Agrom Třebnouševes, s.r.o.



Obecní úřad Třebnouševes



S.B.V. Trans s.r.o. , rodině
Všetečkových, Vinice

Mnohokrát děkujeme a vážíme si toho, že se najdou lidé, kteří nás podporují na soutěžích a dokážou ocenit
naše výsledky. Bez podpory bychom tuto činnost dále nemohli vykonávat.
SDH vám přeje krásné prožití Vánočních svátků
Klára Císařová
starostka SDH
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MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBNOUŠEVES

Rok 2021 pro nás byl rokem náročným, ale také zajímavým. Od začátku roku jsme se potýkali jako
všichni s nákazou Covid -19, kdy jsme byli nuceni mateřskou školku několikrát uzavřít z důvodu
karantény nebo nemoci. Nakonec byly všechny mateřské školy plošně uzavřeny vládou. Po celou
dobu uzavření jsme byli s dětmi v kontaktu prostřednictvím distanční výuky. Připravovali jsme pro
děti různé aktivity, které mohly plnit s rodiči během dne doma nebo na vycházkách.
Na jaře jsme se sešli ve školce a užívali si každé
společné chvilky. Pro děti jsme měli připravené
projektové dny a výlety, které díky penězům ze
šablon – penězům z EU, měly zadarmo. Zároveň
se nám podařilo z těchto peněz nakoupit nový
nábytek do třídy a herny a různé didaktické
pomůcky.
Ke konci školního roku jsme uspořádali zahradní
slavnost - pasování školáků, která se velmi zdařila
a společně jsme si to moc užili.
Během léta naše mateřská školka prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a my jsme se mohli po
prázdninách vrátit do nově opravené budovy
školky.
Od začátku nového školního roku 2021/2022
jsme absolvovali spoustu projektů ať
v mateřské školce nebo mimo ni. Podařilo se
nám opět získat zajímavou částku z EU
k podpoře zvýšení kvality výuky. Pro děti jsou
veškeré akce a aktivity zdarma.
Chtěli bychom poděkovat obci Třebnouševes
za nově opravenou školku.
Do nového roku si přejeme především zdraví,
abychom se mohli setkávat při různých
společných akcích a pokračovat v našich
naplánovaných aktivitách.

Věra Černá
ředitelka MŠ Třebnouševes
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T. J. SOKOL TŘEBNOUŠEVES, Z. S.
Vážení spoluobčané, vážení členové spolku,
Dovolte mi malou rekapitulaci roku 2021 z pohledu činnosti našeho spolku.
Valná hromada našeho spolku se uskutečnila 10. prosince 2021 od 18:00 hodin na koupališti. Zprávu
o činnost spolku přednesl předseda spolku Pavel Tomášek a zprávu o hospodaření přednesla
hospodářka spolku paní Vladislava Vojtíšková. Dále byli členové spolku informováni o akcích, které
byly realizovány v roce 2021. V souvislosti s přetrvávající pandemií COVID-19 se akce na rok 2022
budou pořádat s ohledem na akruální pandemickou situaci.

AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2021
26. 6. 2021, koupaliště

-

V. Dětské sportovní odpoledne ve spolupráci s OÚ Třebnouševes,

4. 9. 2021, koupaliště

-

Turnaj dvojic v nohejbale.

Předseda spolku poděkoval členům za organizaci a pomoc při akcích, které spolek pořádal a tím
ukončil zasedání valné hromady.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem celé tělovýchovné jednoty popřál krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2022 pak hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Lukáš Váňa
tajemník spolku
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A JINÉ AKCE 2021

2. – 5. 4. 2021

Akce „Ukliďme Česko“ proběhla v našich
obcích ve dnech 2. až 5. dubna 2021. Tato
akce probíhá vždy na jaře a případně i na
podzim na mnoha místech v naší republice.

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci nebylo možné úklid plánovat tak, abychom
pracovali společně. Proto se každý, kdo se chtěl přidat a komu není jedno, jak to v naší obci a jejím
okolí vypadá, akce zúčastnil individuálně nebo společně s rodinnými příslušníky.
Poděkování patří všem občanům, kteří se akce zúčastnili.

Vítání občánků
V souvislosti s pandemií COVID-19 neproběhlo v roce 2020 tradiční vítání občánků na obecním
úřadě. Členky kulturní komise však osobně navštívily maminky a tatínky všech ratolestí přímo u nich
doma a předali jim věcné dary.
Přání jubilantům
Členky kulturní komise osobně navštívily všechny jubilanty v naší obci, kterým předaly věcné dary.
Turnaj dvojic v nohejbale, 4. 9. 2021, Třebnouševes, hřiště na koupališti
Letošního tradičního turnaje v nohejbalu se zúčastnilo 6 dvojic a to z Třebnouševse a hostů z Rašína.
Turnaji přálo i počasí, které skutečně odpovídalo „babímu“ létu, po celý den svítilo sluníčko a
teplota se vyšplhala až k 26 C˚. Turnaj se vydařil a všichni účastníci se již těší na další turnaj.

V. Sportovní odpoledne ve spolupráci s T. J. SOKOL Třebnouševes, 26. 6. 2021, koupaliště
Tradičního sportovního dětského dne se letos zúčastnil rekordní počet 35 dětí, které statečně
soutěžily v mnoha sportovních disciplínách za krásného letního počasí. Za své výkony obdržely
ceny z rukou zástupců obce a T. J. Sokol.
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Setkání seniorů, 23. 10. 2021, Třebnouševes, restaurace na koupališti
Za podpory obecního úřadu proběhlo v restauraci na koupališti po roční pauze způsobené
pandemií COVID-19 setkáni seniorů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Duben

-

Šorma Josef

Ostrov

Kánský Jakub

Vinice

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Srpen

Září

Říjen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plašil Stanislav

Třebnouševes

75 let

Langrová Blanka

Třebnouševes

60 let

Vonostránská Božena

Třebnouševes

75 let

Plašil Vladislav

Třebnouševes

70 let

Rosa František

Ostrov

70 let

Lhotský Václav

Třebnouševes

70 let

Šafka Miroslav

Třebnouševes

75 let

Šíchová Soňa

Ostrov

75 let

Dušková Ilona

Třebnouševes

60 let

Přibyl Jaroslav

Ostrov

60 let

Felbrová Zdeňka

Třebnouševes

85 let

Langr Josef

Třebnouševes

60 let

Polívková Marie

Třebnouševes

75 let

Vorlová Bohuslava

Třebnouševes

85 let

Tichý Václav

Třebnouševes

70 let

Fiala Zdeněk

Vinice

80 let

Tonarová Jaroslava

Třebnouševes

70 let

Štefanová Jaroslava

Třebnouševes

90 let

Plášilová Květoslava

Třebnouševes

65 let

Sláma Jiří

Třebnouševes

70 let

Krausová Jaroslava

Třebnouševes

75 let

Listopad

-

Plášil Josef

Ostrov

70 let

Prosinec

-

Tomášek Zdeněk

Třebnouševes

60 let

VZPOMÍNÁME
Červen

-

Langrová Zdenka

Třebnouševes

Červenec

-

Marek Jaroslav

Třebnouševes
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HERALDICKÉ OKÉNKO

Vlajka obce opakuje všechny výše popsané
tinktury i figury, které byly ve znaku užity.

Zdroj: PhDr. Zdeněk Kubík, http://www.alerion.cz

,,U takto výrazného znaku je logické, že i návrh
obecní vlajky s ním plně koresponduje a
vexilologicky jej převádí do obdélníkového listu
vlajky o stranovém poměru šířky k délce listu 2:3
(závazně daném dle státní vlajky ČR), přičemž
černý klín ze štítu se na vlajce stává tzv.
žerďovým klínem a zlatý kruh ze znaku žlutým
mezikružím v žerďovém klínu, neboť v případě
vlajky nikdy nehovoříme o heraldickém kovu, tok
jako na hmotově pevném štítě, ale barvě vlající
tkaniny.", uzavírá heraldik a vexilolog.

„Udělený návrh znaku pro obec Třebnouševes je
příkladem jednoduché, ale velmi výrazné
kompozice vycházející ze dvou erbů někdejších
vrchností."
Obec Třebnouševes (okres Jičín) leží v malebné
krajině spadající do mikroregionu Podchlumí,
které je na severu lemován pohořím Mlázovický
chlum (podkrkonošské pahorkatiny). Okolní
krajina svou poetikou navazuje na nedaleký
Český ráj a je hojně navštěvována českými
turisty. Oblast, kterou si zamiloval místní rodák z
blízkého Miletína, Karel Jaromir Erben, si
uchovává své kouzlo do dnešních
dní.
Třebnouševes má bohatou historii. Krajina byla
osídlena již v době kamenné, o čemž ostatně
vypovídají místní archeologické nálezy, které
jsou uloženy v okresním městě Jičíně. První
písemná zmínka o obci - Trebuss wzi - je
datována do roku 1143, kdy byla uvedena v
latinsky psané zakládací listině Strahovského
kláštera z tohoto období.
Při tvorbě návrhu obecního znaku vycházel
heraldik a vexilolog společnosti Alerion PhDr.
Zdeněk
Kubík
z
erbů
dvou
zdejších
vrchnostenských rodů Otmarů z Holohlav,
zakladatelů místní tvrze, a Zilvarů (či Silvarů) z
Pilníkova (či Silberštejna), zřejmě posledních
šlechtických majitelů sídlících přímo v obci.
Základem obecního znaku je proto červený štít
s černým klinem (tj. hrotem dolů obráceným).
Právě černý, ale šikmý klín v červeném poli je
erbovním znamením Zilvarů z Pilníkova.
,,Pro odlišení obecního znaku od někdejšího
šlechtického erbu jsem neužil šikmý, ale klasický
(svislý) klín, který zároveň svými třemi stranami a
vrcholy evokuje tři části současné obce Třebnouševes, Ostrov a Vinice. Trojúhelníkový
klín odkazuje také k atributu zde stojící hodnotné
barokní skulptury (sousoší) Nejsvětější Trojice."
vysvětluje heraldik.
Do černého klínu vložený zlatý kruh evokuje
prsten (či náramek) držený krkavcem (či
havranem) v erbu již zmíněných Otmarů z
Holohlav. Zlatý kruh je pak symbolem samotné
obce (viz např. kartografická kruhová značka
na mapě), její pospolitosti, jednoty a pevného
trvání.
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STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE
Zdroj: Český statistický úřad, http://www.csu.cz

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V K. Ú. TŘEBNOUŠEVES, OSTROV A VINICE V LETECH 2000 – 2020
Z uvedeného grafu je zřejmé, že k největšímu nárůstu počtu obyvatel v našich obcích došlo v období let
2008 – 2015, kdy se počet obyvatel zvýšil o 30 /z 267 na 297/. Od roku 2015 -2019 naopak dochází ke
snižování počtu obyvatel až na konečných 272 na konci 2019 /úbytek o 25 obyvatel/.
Na konci roku 2020 žilo v našich obcích 276 obyvatel.

V níže uvedeném grafu je dále zobrazen přirozený přírůstek/úbytek a migrace obyvatel.
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Cyklistický
DÁLNICE
D35 – ÚSEK „HOŘICE – SADOVÁ“

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
Začátek řešeného úseku, km 0,0 je v prostoru mezi obcemi
Libonice a Dobrá Voda u Hořic. Zde stavba navazuje na
v souběhu projektovaný úsek stavby D35 Úlibice – Hořice.
Konec úseku, km 10,450 se nachází za křížením s vodním
tokem Bystřice, přibližně mezi obcemi Sadová a Sovětice,
kde navazuje na stavbu D35 Sadová – Plotiště. Trasa je
navržena na návrhovou rychlost 120 km/h a odpovídá
směrodatné rychlosti 130 km/h. Projektové staničení dálnice
D35 je orientováno ve směru od Jičína na Hradec Králové.
Stavba zahrnuje 10 450 metrů dlouhý úsek dálnice
v kategorii D 25,5/120 (čtyřproudá směrově rozdělená
středním dělicím pásem šířky tři metry) procházející
v blízkosti města Hořice a obcí Dobrá Voda u Hořic, Vinice,
Ostrov, Milovice, Stračov, Klenice, Horní Černůtky, Sovětice
a Sadová. Na obou koncích stavba navazuje na úseky
souběžně připravované.

Zdroj: http://www.dalnice-d35.cz/

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY
Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již
kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 mezi
městem Hořice a obcí Sadová čtyřproudou dálnicí. V celém
rozsahu stavby je vedena v nové trase a stávající silnice poté
přejde do sítě silnic II. třídy jako doprovodná silnice II/635.
Dálnice D35 představuje v současných plánech české
dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy
a Moravu. Poprvé se tento tah objevil v plánech dálniční sítě
již v roce 1963, a to jako dálnice D35, vedoucí z Hradce
Králové přes Olomouc k Lipníku nad Bečvou, kde se měla
napojovat na dálnici D47 (dnes D1).
V současnosti je D35 plánována v trase Liberec –Jičín –
Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato trasa
propojuje tři krajská města a kříží dalších šest tahů dálniční sítě,
konkrétně D10, D11, D43, D46, D55 a D1. S celkovou délkou
přes 260 km půjde o jednu z nejdelších českých dálnic.
D35 je v celé svojí délce součástí doplňkového tahu E442
evropské sítě E-silnic a dle revize sítě TEN-T v roce 2011 byla D35
zařazena do sítě „Comprehensive network“ (globální síť) TENT.
Z celé D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených
částí. Konkrétně se jedná o úseky Liberec – Turnov, Sedlice –
Opatovice, Mohelnice – Olomouc, obchvat Olomouce
a Olomouc – Lipník.

Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená
mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek
křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Účelem
mimoúrovňové křižovatky je zejména napojení města Hořice
na novou dálnici a zároveň napojení silnice III/3267 vedoucí
od obce Dobrá Voda u Hořic na silnici III/635. Křižovatka je
řešena částečně jako kosodélná a částečně jako deltovitá.
Napojení křižovatkových větví na silnici II/300 je řešeno
jednou okružní a jednou stykovou křižovatkou.
Silnice III/32525 (do obce Ostrov) bude vzhledem k malému
dopravnímu významu navrženou dálnicí D35 přerušena bez
náhrady přeložkou. Zaslepené úseky budou ponechány pro
příjezd na okolní pozemky a převedeny do sítě místních
komunikací. Stavba je navržena tak, aby mohla být
zprovozněna samostatně bez ohledu na realizaci
navazujících úseku dálnice D35. V začátku stavby u Hořic
je pro případné dočasné svedení provozu k dispozici
přeložka silnice II/300 a v konci Sadové je možno prodloužit
stavbu do úseku Sadová – Plotiště ke stávající silnici I/35.
Z důvodu kolize navrženého řešení se stávajícími
inženýrskými sítěmi budou navrženy jejich přeložky. Jedná se
o vodovody, elektrická vedení VVN a VN, sdělovací kabely
a VTL a STL plynovody. Protože je stavba situována
výhradně v extravilánu, nejsou nutné žádné demolice
stávajících pozemních objektů.
Před dokončením stavby se provedou vegetační úpravy
(náhradní výsadba za kácenou mimolesní zeleň)
a rekultivace všech dočasných záboru a zrušených
komunikací. Výstavba bude rozdělena do celkem čtyř
etap. Vedení dopravy v průběhu realizace jednotlivých
etap bude zachováno po silnici I/35, nikoliv po okolních
silnicích nižších tříd či místních komunikacích. Během
výstavby budou vybudovány dvě provizorní objížďky na
silnici I/35 (u obce Vinice) a jeden provizorní sjezd ze silnice
II/300.
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Cyklistický
DÁLNICE
D35 – ÚSEK HOŘICE – SADOVÁ

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE
Dne 17. 12. 2012 bylo vydáno ÚR a následně bylo napadeno.
Dne 19. 4. 2013 odvolací orgán KÚ KHK zamítl námitky v celém
rozsahu. ÚR nabylo právní moci dnem 4. 5. 2013.
V roce 2015 byl schválen nový záměr projektu. V rámci další
přípravy byl zpracován čistopis podrobného GP a čistopis DSP,
který byl dokončen ve 12/2016 a v němž byl zpracován
bezpečnostní audit stavby.
V 02/2019 byla zpracována aktualizace DSP v rozsahu
doplnění protihlukových opatření v podobě schválené v
pravomocném ÚR.
Probíhá inženýrská činnost související s vydáním stavebních
povolení a výkupy pozemků. Probíhá rovněž monitoring
hladiny podzemní vody.
Dne 10. 6. 2020 byly podány žádosti o SP.
Dne 30. 6. 2020 vydal Drážní úřad stavební povolení na objekty
dráhy.
V příštím roce plánuje ŘSD zahájit stavbu první úseku D35 mezi
Hradcem Králové a Jičínem. Na třech úsecích proto pokračují
výkupy pozemků a další kroky vedoucí k vydání stavebních
povolení. Jako první se má stavět úsek mezi Hořicemi a
Sadovou (10,5 km), vydáno stavební povolení 16. 10. 2021. Na
tento úsek bude od jihu navazovat 7,5 km dlouhá část mezi
Sadovou a obcí Plotiště nad Labem, kde má ŘSD vykoupeno
již 89% potřebných pozemků. Ještě lépe je tomu v případě 16,3
km dlouhého severního úseku mezi Hořicemi a Úlibicemi, kde
ŘSD získalo do svého majetku již 96% všech listů vlastnictví. Tyto
dva úseky se mají začít budovat v roce 2023.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
C e lkov á dé lk a st avb y

10,450 km

K at eg o ri e

R 25,5/120

Po če t v še ch st ave b ní ch
o b je kt ů:

145

Po če t m o st ů ce lke m

14

Po če t m o st ů n a dá l ni ci

12

Po če t m o st ů n ad d á ln ic í

2

Po če t m im oú rovň ovýc h1 (MÚK1 MÚK Hořice (délka větví:
k řiž ova te k
1135 m)
Ú rovň ové k ři žov at ky:

5 (včetně okružních)

P ro t ih l ukov é stě ny

6 (celková délka: 4933 m)

C e lkov ý o b je m z em ní ch
p ra cí :

silnice II . třídy: 3 (2440 m)
silnice III . třídy: 3 (1375 m)
polní cesty: 4
vodohosp . objekty: 39
objekty elektro: 7
sdělovací objekty: 12
přeložky plynovodu: 6
výkopy: 848 775 m3
násypy: 1 410 839 m3

Ze mn í p ráce - n á sy p

1 410 839 m3

Ze mn í p ráce - výk op

848 775 m3

Ú p ravy o st a tn íc h
k om un ik ac í:

P ře lo žky a ú p ravy i nž. sí t í:

P ře d pok l ád a ná ce n a stavb y: 3 056 791 400 Kč (bez DPH)
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Obecní úřad
Pokladní a úřední hodiny obecního úřadu
pondělí

18:00 - 20:00

Starosta:

Lic. Miroslav Vojtíšek

720 936 515
outrebnouseves@cbox.cz

Místostarosta:

Mgr. Eva Slámová

605 958 754
outrebnouseves@cbox.cz

Administrativa:

Monika Langrová

725 881 164
outrebnouseves@cbox.cz

Jana Felbrová
Knihovna

Mgr. Marie Zapadlová

outrebnouseves@cbox.cz

Otevírací doba knihovny:
pondělí - každý sudý týden

18:00 – 19:00

Vydává obec Třebnouševes, tisk a sazba Jan Stříška, náklad 120 výtisků, neprodejné.
Redaktoři: Miroslav Vojtíšek, Věra Černá, Klára Císařová, Lukáš Váňa, externí zdroje.
Korektury: Lukáš Váňa, f oto: Miroslav Vojtíšek, Klára Císařová , externí zdroje.
Příspěvky do nového občasníku přijímáme na emailové adrese outrebnouseves@cbox.cz .

OBČASNÍK – Třebnouševes, Ostrov, Vinice / prosinec 2021

Str. 20

