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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2011      číslo 2 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

po delší odmlce vydáváme další číslo Zvánovického zpravodaje. Věnujte prosím pozornost aktuálním informacím o vý-

stavbě vodovodu a kanalizace s ČOV. Pokud jste nájemci hrobových míst na obecním hřbitově, najdete na následujících 

stránkách podrobnosti k problematice správy veřejného pohřebiště.  

Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod 

V současné době se začíná projevovat nešvar některých 

občanů, kteří opravdu, zřejmě nevědomky vypouštěli 

dešťovou vodu do nově budované kanalizace. Při prová-

dění tlakových zkoušek kanalizace bylo zjištěno, že potru-

bí není u několika nemovitostí uzavřeno víčky. I když se v 

předstihu mohou provádět kanalizační přípojky v jednotli-

vých nemovitostech, jejich napojení bude možné až po 

uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního provozu.  

Znovu připomínám, celý systém kanalizace včetně čistírny 

je určen pouze pro splaškové vody, nikoliv pro dešťovou 
vodu z okapů, dvorů apod. Dále je nutné, aby každé od-

padní potrubí z nemovitosti mělo před opuštěním pozemku 

(před plotem) čistící otvor na potrubí či šachtu. Předpoklad 

uvedení čistírny odpadních vod do provozu je v měsíci 

srpnu či září tohoto roku.  

Počátkem května byla provedena kontrola výstavby kana-

lizace a ČOV z Ministerstva zemědělství. Dle zápisu je 

výsledek kontroly v pořádku. Dále byla provedena kontro-

la z Odboru životního prostředí v Říčanech (na udání). 

Výsledek kontroly - dle zápisu nebylo shledáno závažných 

závad při provádění stavebních prací vzhledem k životní-

mu prostředí. Je však pravda, že některým občanům, pře-
devším na Růžovém náměstí a v okolí hlavních ulic v 

obci, je životní prostředí ztíženo, a to jak prachem, tak 

opačně blátem po deštích. Na to jsem však v minulých 

vydáních zpravodaje upozorňoval a žádal o shovívavost. 

Ještě jednou se za investora, to je obec Zvánovice omlou-

vám, ale takovouto stavbu bez výkopových prací nelze 

provést. Další kontrola probíhá z Ministerstva financí 

ohledně neuhrazených faktur za stavební práce ke konci 

loňského roku. Obec neměla dost finančních prostředků z 

dotace na úhradu těchto faktur. Proplacení bylo provedeno 

až po obdržení dotace na tento rok v měsíci dubnu. Sta-

vební práce jsou prováděny na náklady zhotovitele a pro-

pláceny s velkým zpožděním. Za to patří zhotoviteli velké 

poděkování. 

Vodovod 

Bylo požádáno o kolaudaci obecního vodovodu. Současně 

se kolauduje i páteřní přivaděč vody do obce Zvánovice a 

dalších obcí. Montáž vodoměrů na domovní přípojky se 

bude provádět po kolaudaci. Následně se začne vodovod 

používat. 

Mateřská škola 

Zastupitelstvo obce Zvánovice rozhodlo o rozšíření mateř-

ské školky ve stávající budově č.p. 99 ze 13 dětí na 20 

dětí. Předpokladem rozšíření je ovšem přístavba stávající 

budovy, která by měla proběhnout do září letošního roku. 

V současné době je hotova projektová dokumentace a je 

zažádáno o stavební povolení. Od 1.9.2012 předpokládá 

obec provozovat tuto MŠ jako svou příspěvkovou organi-

zaci, už tedy ne pod školou Ondřejov. 

Sbor dobrovolných hasičů 

SDH zrušil plánovanou oslavu 120. výročí založení sboru. 

Vzhledem k probíhajícím investičním pracím nejsou 
vhodné prostory pro konání této akce. Na své výroční 

schůzi v lednu letošního roku obdržel sbor ke 120. výročí 

vyšívaný prapor od obce. 

Jaroslav Švarc, starosta obce 
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OBECNÍ HŘBITOV 

UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA HROBOVÁ MÍSTA  

Od 1.4.2011 probíhá uzavírání nových smluv na 

hrobová místa. Nové smlouvy jsou uzavírány na 5 
let, t. j. do 31.12.2015.  Všechny dříve uzavřené 

smlouvy měly platnost do 31.12.2010, proto žádáme 

nájemce, kteří ještě nemají uzavřenou novou smlou-
vu, aby tak učinili pokud možno do konce měsíce 

července 2011. Po tomto období budou zasílány pí-

semné výzvy k uzavření smluv a zaplacení nájemné-

ho. Výzvy budou zasílány na adresy uvedené na 
smlouvách z roku 2004. V případě úmrtí minulého 

nájemce je nutné, aby se k uzavření nové nájemní 

smlouvy přihlásil někdo z dědiců. Pokud nebude 
nová smlouva uzavřena nejpozději do 31.12.2011, 

bude postupováno podle zákona č. 256/2001 Sb. o 

pohřebnictví, což může znamenat zrušení hrobového 

místa v zákonné lhůtě 1 roku, tj. k propadnutí hrobo-
vého zařízení (pomník, kamenná obruba, deska) do 

majetku obce, umístění ostatků (uren) do společného 

hrobu a místo může být nabídnuto novému nájemci. 

Smlouvy je možné uzavírat na adrese OÚ Zvánovice, 

Růžové nám. 158, vždy v úterý od 8 do 12 hodin a od 
13 do 16 hodin, ve středu od 13 do 19 hodin. Případ-

né požadavky na zaslání smlouvy poštou a bezhoto-

vostní platby je možné uplatnit telefonicky na čísle 

323 649 220 (v úředních hodinách) nebo elektronic-
kou poštou na adrese obeczvanovice@tiscali.cz 

Cena za nájem hrobového místa 
Cena je závislá na skutečné velikosti hrobového mís-

ta v m
2
. Není stanovována (tak jako tomu bylo kdysi) 

za jednoduchý hrob, dvojhrob, případně urnové mís-
to, ale podle skutečné výměry. V březnu letošního 

roku bylo provedeno přeměření hrobových míst a 

výpočet jejich plochy.  Protože ani mezi odborníky 

na pohřebnictví nepanuje shoda, zda se mají do pro-
najaté plochy započítávat cestičky mezi  

hroby a zákon to výslovně nestanoví, byla zvolena 

varianta výhodnější pro nájemce – cestičky nezapočí-
távat. Ve smlouvách z roku 2004 je plocha vypočtena 

včetně cestiček. Další rozdíl je v tom, že v minulých 

smlouvách byla složka ceny za služby spojené s ná-
jmem stanovena paušální částkou na 1 hrob, nyní je 

vypočítávána podle m
2
 pronajatého hrobového místa.  

Toto vyplývá ze zákona a je nutné to dodržet, třebaže 

se to někomu může zdát nespravedlivé. 

Výpočet ceny za pronájem hrobového místa 

Pro ocenění nájmu hrobových míst na pohřebištích je 
provozovatel pohřebiště povinen dodržovat zákon o 

cenách č. 526/1990 Sb., jeho prováděcí vyhlášku, 

jakož i Výměr MF, kterým jsou pro jednotlivá léta 

vyhlašovány maximální ceny i pro nájem hrobových 
míst. 

Celková cena za pronájem má dvě složky: 

1) cena nájemného z pozemků nesloužících pro 

účely podnikání nájemce je stanovena současným 

platným Výměrem Ministerstva financí ve výši 5 Kč 

/ m2 (pro obec do 500 obyvatel). 

2) cena za služby spojené s pronájmem hrobového 

místa – stanovuje se podle skutečných nákladů 

(likvidace odpadu, sečení trávy, opravy, rozšíření 

hřbitova, náklady na uzavírání smluv, vedení eviden-
ce atd.), může v ní být zahrnut i přiměřený zisk pro-

vozovatele pohřebiště. Cena byla stanovena ve výši 

67,50 Kč/m2 a byla schválena Zastupitelstvem obce. 
Tato cena nepokrývá veškeré náklady na provoz 

pohřebiště a je dotována obcí Zvánovice.  

Příklad výpočtu nájmu za hrob o výměře 3 m2 na 5 
let: 

(3 x 5 x 5) + (3 x 67,50 x 5) = 75 + 1012,50 = 

1087,50 Kč 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCŮ A PRONAJÍMATELE 

Základním právním předpisem, který musí obě strany 

dodržovat, je od 1. ledna 2002 zákon č. 256/2001 Sb. 

o pohřebnictví v platném znění. V roce 2007 byl 
v souladu s tímto zákonem vydán obcí Zvánovice 

Řád veřejného pohřebiště. Tento řád je vyvěšen na 

hřbitově, případně je k nahlédnutí na OÚ. Mnozí 
nájemci neplní některé povinnosti, vyplývající ze 

zákona a řádu pohřebiště. Především je to hlášení 

údajů (a jejich změn) potřebných k vedení evidence 

pohřebiště, vyžádání souhlasu správce pohřebiště 
před ukládáním lidských ostatků a pozůstatků na 

pohřebišti – týká se i uren s popelem, ohlášení sta-

vebních úprav hrobového místa.  

mailto:obeczvanovice@tiscali.cz
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Ukládání lidských ostatků a pozůstatků - nájemce 

si musí předem vyžádat souhlas správce pohřebiště. 
Při pohřbívání do hrobu nebo hrobky musí být použi-

ty rakve odpovídající parametrům stanoveným 

v Řádu pohřebiště (materiál, rozměry, označení štít-

kem s údaji o zemřelém). Je povinností nájemce hlá-
sit i uložení urny s popelem. 

Stavební práce a úpravy hrobových míst - nájemce 
si musí vyžádat souhlas správce před započetím prá-

ce. Jedná se hlavně o zřízení nového hrobového mís-

ta, větší úpravy stávajících hrobových míst (nový 
pomník, obruba, krycí deska). Není nutné hlásit 

drobné opravy stávajícího zařízení, rytí nápisů na 

náhrobku apod. Odpad vzniklý při provádění staveb-

ních prací nesmí být ukládán na skládku hřbitovního 
odpadu, musí ho zlikvidovat stavebník nebo firma na 

vlastní náklady.  

Evidence související s provozováním veřejného 
pohřebiště - k vedení evidence podle zákona o po-

hřebnictví, platném od 1.1.2002, musí nájemce hlásit 
pronajímateli následující údaje: 

 jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou 

na veřejném pohřebišti uloženy, 

 místo a datum jejich narození a úmrtí, 

 rodné číslo,  

 datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopel-

něných lidských ostatků na veřejném pohřebišti 
včetně určení hrobového místa a hloubky po-

hřbení; u zpopelněných lidských ostatků způsob 

uložení jejich popela a v případě vsypu i místo 
jejich uložení, 

 záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž 

lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo 

hrobky, byla touto nemocí nakažena, 

 jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a 

rodné číslo nájemce hrobového místa 

 údaje o hrobovém zařízení daného hrobového 

místa, 

Většina nájemců byla požádána o doplnění těchto 
údajů při uzavírání nových nájemních smluv. Je 

možné údaje nahlásit dodatečně. U osob pohřbených 

před datem 1.1.2002 postačí alespoň základní údaje - 
jméno, příjmení, rok narození a úmrtí, způsob ulože-

ní. 
 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A NÁMĚTY NÁJEMCŮ PŘI UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH SMLUV 

Při uzavírání smluv vznášeli nájemci různé dotazy a 

připomínky k provozu a správě hřbitova. Nejvíce 

dotazů, připomínek a návrhů se týkalo likvidace hřbi-
tovního odpadu, hlavně skládky hyzdící okolí hřbito-

va. V minulosti byl nějaký čas za hřbitovní zdí umís-

těn kontejner na odpad. Bohužel do něj byl odkládán 
i odpad, který nepocházel ze hřbitova a docházelo tak 

k častému přeplnění. K podobné situaci by zřejmě 

došlo i při umístění popelnic či kontejnerů, které by 

byly pravidelně vyváženy svozovou firmou. Pro obec 
by to rozhodně nebylo levnější řešení, jak si myslí 

někteří spoluobčané. Neuvědomují si totiž, že cena, 

kterou platí za likvidaci domovního odpadu je doto-
vána obcí. Přestože cena za likvidaci odpadu neustále 

roste a poroste, občanům nebyly poplatky několik let 

zvyšovány a rozdíl doplácí obec. Rostoucí ceny za 
likvidaci odpadu byly proto důvodem pro zvýšení 

ceny za služby spojené s nájmem hrobových míst.  

Další připomínka byla k tomu, že někteří nájemci 

umísťují na hroby věnce dovezené z obřadní síně 
(kremace) a zvyšují tak náklady na odpad. Toto není 

možné nikomu zakazovat, protože pro všechny ná-

jemce platí stejné podmínky, stejné ceny nájmu a 
mají stejná práva a povinnosti. Protože podle Zákona 

o pohřebnictví musí provozovatel stanovit stejné 

podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro 

každého nájemce, není ani možné stanovit výhodněj-

ší ceny pro občany Zvánovic a vyšší ceny pro ostatní.  

Větší počet připomínek byl k sečení trávy, hlavně 

nevysekávání míst mezi hroby. Úzké uličky jsou pro 

sekačku nepřístupné a ruční vyžínání okolí cca 150 
hrobů by bylo pracné. Pokud by se našel někdo, kdo 

by byl ochotný tuto práci vykonávat, musel by za to 

být přiměřeně placen, což by se následně promítlo do 

cen nájmu.  

Někteří nájemci měli zájem o uzavření smlouvy na 

10 let, což jim nebylo umožněno. Bylo by to nespra-

vedlivé k ostatním, protože v budoucnu určitě dojde 
k zvýšení cen. Dokonce je z tohoto důvodu doporu-

čováno uzavírat smlouvy pouze na 1 rok. 

Některé návrhy, především na zlepšení vzhledu po-
hřebiště a jeho okolí, by bylo možné realizovat, v 

současnosti však na ně chybí finanční prostředky 

Do budoucna jsou opravy plánované, mělo by též 

dojít k oplocení pozemku zakoupeného na rozšíření 
hřbitova a dalším úpravám. 

Věra Herková
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ODPOVĚĎ STAROSTY NA STÍŽNOST CHATAŘŮ

Podepsaní i nepodepsaní chataři v obci Zvánovice.                                                                             Zvánovice 10.5.2011 

Odpověď starosty obce na stížnost - nesjízdnost místních komunikací v chatové osadě: 

Obce mají všeobecně málo financí na zajišťování svých potřeb. Ani Zvánovice nejsou výjimkou. V současné 

době provádí obec velkou investiční akci a to výstavbu vodovodní sítě a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Tato akce 

byla řádně projektově připravena již asi před 6 lety a bylo vydáno na obě akce řádné stavební povolení. Jelikož obec 

nemá, neměla a zřejmě nikdy nebude mít dostatek finančních prostředků na plnou úhradu těchto nákladů, několik let 

šetřila finanční prostředky a čekala především na nemalou dotaci, aby mohla tyto práce uhradit. Přesto na konečné 

dofinancování si musí jisté finanční prostředky zajistit nemalým úvěrem, v řádu několika milionů Kč. Za zhoršené 

životní podmínky po dobu výstavby se obec všem občanům omlouvá, ale bez výkopů se tato akce nezajistí.  

Není povinností obce udržovat sjízdnost místních komunikací v chatové oblasti pro rekreanty po celý rok. Přes 

lesní pozemky místní komunikace nevedou a ani se neudržují. Pokud jsou v lesích cesty, slouží pouze vlastníkům lesa 

pro přístup do těchto lokalit. Pokud v dřívější době chataři užívali cesty v lesích na příjezd ke svým chatám, činili tak 

zřejmě bez povolení či souhlasu majitele lesů. Za povolený průjezd přes lesní pozemky může majitel požadovat náhradu. 
Obce nezajišťují sjízdnost či přístup jak sanitním tak i jiným vozidlům k chatám. 

Obce nepřihlašují cizí státní příslušníky k trvalému pobytu v obci, ale činí tak i bez souhlasu obce Cizinecká 

policie ČR. Jízdy v lesích či po místních komunikacích na čtyřkolkách, motocyklech či jinými motorovými prostředky je 

celostátním problémem či nešvarem a nikdo si s tím neví rady. Obec Obecní policii nemá a nemá ani finanční prostředky 

na zajištění této činnosti. Dohled vykonává státní policie se sídlem v Říčanech. 

Komunikace poničené výkopovými pracemi budou na závěr před kolaudací uvedeny do původního stavu. 

Svévolná údržba lesní cesty uváděným občanem panem Pokotylou je v šetření odboru životního prostředí v Říčanech. 

        Podávám tuto zprávu a jsem s pozdravem                                                                       Jaroslav Švarc, starosta obce 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Březen 

65 let 

Libuše Stárková 
Jan Beneš 

60 let 

Jaroslav Vajgrt 

Duben 

60 let 

Ivan Hudecký 

Květen 

87 let 

Vladimír Broukal 

83 let 

Věra Křivánková 

60 let 

Stanislava Pácová 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 
Významného životního jubilea 80 let se dožila paní Jaroslava Vodrhánková, 

rozená Balounová ze Zvánovic. 

V prosinci loňského roku společně se svým manželem oslavili Diamantovou svatbu. 

Přejeme jim oběma hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

 
 

KDYŽDD 

 

Mlýnské kameny Zvánovické: Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu 
Redakční rada: Jaroslav Švarc, Václav Horych, Stanislava Pácová, Věra Herková 

Příspěvky, náměty, připomínky můžete zasílat na e-mail: Zvanovice@gmail.com , písemně nebo osobně na OÚ Zvánovice,  
Růžové nám. 158, 251 65 Ondřejov, e-mail: ObecZvanovice@tiscali.cz , http://obeczvanovice.cz 

V uplynulých dnech nás navždy opustil 

pan Karel Vácha 

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

mailto:Zvanovice@gmail.com

