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-PROBEHLO PREDANI STAVENISTE PRO VYSTAVBU 4. ETAPY
ZAVEDENÍ VODOVODU A KANALIZACE. V OBLASTI FR. SMOLÍKA

-HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020 SKONČILO VYROVNANÝM
ROZPOČTEM PROTI PLÁNOVANÉMU SCHODKU 7,1 MIL. KČ
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-OBDRZELI JSME STAVEBNI POVOLENI NA REKONSTRUKCUI ULIC
LOMENÁ A SOUBĚŽNÁ

-POPLATKY NA ROK 2021 ZŮSTAVAJÍ STEJNÉ JAKO V ROCE 2020
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- OBECNI URAD INFORMUJE OBCANY O AKTUALNICH VLADNICH
'V r 

OPATRENICH

- NA POŠTĚ PARTNER MŮŽETE ZAKOUPIT 
r 

RESPIRATORY
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-BYL OPRAVEN ZLAB V ULICI FRANTISKA SMOLIKA

'V 

ROUSKY I 





Výsledky hospodaření obce Jíloviště za rok 2020: 

Schválené příjmy: 
Skutečné příjmy: 
Schválené výdaje: 
Skutečné výdaje: 
Plánovaný schodek: 
Skutečný schodek: 

12,9 mil. Kč 
14,6 mil. Kč 
20,6 mil. Kč 
14,5 mil. Kč 
- 7,7 mil. Kč
+ 0,1 mil. Kč

Z konečného výsledku hospodaření obce za rok 2020 vyplývá, že 
příjmy a výdaje jsou de facto shodné a hospodaření skončilo 
vyrovnaným rozpočtem 
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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

V$Tok.m·á část: 

V Praza cria 01.01-2021 

Městsky ciad Čiemošioe. od:lor stavsbn f úřad, odděle, · dopravy a sprmry komuni'kaci, jako 
silni!Cnf spmv · 1ůiadl 1přislJšll5' podlě § 40 odst. 4 písm� a) z· ona č. 1311997 Sb.� o poz9mníd'I 
komurtkaci,chw (dále je� -zákon o pozemnfch komu acich·) a speciaJ i staveibrlf ůřad 
pnstušný podle §· 16 odst.. 1 zakooa o pozemních komu n:i(acich. a § 15, odst. 1 zakooa č. 
'18312006 Sb..,. 01 územním plánováni a StaYebn(m ládU (d'. �n ·sta.rrmnf zákOOl- Vé 
sl.a1ebrfm řízeni přezkoumal podle § 108 až 114 sta.vobniho zákona žádost o stav&brli 
poi.'Qleni, kterou dne 16.11.2020 podala 

OIMtc Jiloviitě. lČ-0 00241334,. PražsKá.,81. 252 02 J · riště. 
lklerou :zasw�re Ne20 Projekt s.r.o-. IČO 2280t o 14, Prokopa H'olého 2007. 434 01 Most 

(dál8 jjen "'stavební • a na.z·· dě tohoto pře:zkoumani; 

L Vydavá podle § 115 s.favebfliho rikona a § 18c vyhTáiky ě+ 503l2006 Sb., o podrobil�-- i

upravě ůzsmmllo razhodordfli, ůzemriho opdeni a st.awbmbo, řád.I 

stavební p,ovolení 

na stavbu: 

rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, JUoviitě 

(dále ;>n ·stavba
■
') na pozemku parc. č. 1,55110. 155/22t 155131�155l40. 22117. 222'2� 222/8 1 

22211 O 2221 13, 43712. 44212 v katastr� im ů?emi JiJOYiště. 

Stavba obsa . a;

SO 101 rekoost . oo ull Soubězna v délce 49t54m • 233f40m.. Po odsitrariěr ri paner:0who1 a 
asfaltOYéoo povrdnu bude položena nIJlá konstrukce z asfalt01,ě o betonu. UL Souběžmi � 
navt.žena jak.o �lm :zóna, na v· jé umístén přfč� pr.ah. V ťlbJ1ně zóně jsou �-
parkovaci misla .v š-íi 2Jlm z betonové zasakovaci s dtazby. kt ri tvoří ša<3n!,' I zpomaleni 
dopravy. Komunikace je obou$ ěmá i- proměnné 4.0m-4.5m- 6.5m. utá cfo, beloAOVých 
obrubnikŮ. V misAech po� · mo stá:ni vozovka zŮŽBna na S.5mJI jezdy a vsb.Jpy jsou 
prowd9ny z b9tonovo dlažby ( stáv · cf chodnfk. v části ul. Souběžná bu� odstraněn.)-

So 102 m:konstn.dcm ul Lom-ená v c»loe 194: 16m.Po odstraněni šterkoJ,ťt:no a as!alKl!Jl)bo 
povrchu bude polož,ena nova konstru zast cm o betonu. �Lcmená. · navržena j o 
obytná zóna • 1na vjezdu je l.linistěn zvýšený pňěn;ý prah. V ct,ytm :zóně jsou podé á par:kovaci 
mis!a, v m, 2,,0 , z ootooC!Vié zas.a'.kovad s <lažby. kt,era tvoř i šikálilV ke zpómmni dopravy. 
Konlu aco j9 ctJousm&na v š '- 4,0m -4;5m - á do bětono.ýdil obrlA>ni:Ů. Vjezdy a 
vs ry jsou provG<le� z bet«IM dažby. Stávajid chodnikova plocha 1poool komunikace b!Jde 
odsb"anéna ,,nové plochy ze zamk�é dlažb!J v délce 8 0m a 11 Om pro1 1k.onle ·iraery ,budou 
um· těny tak aby nebránily 'Wjězdu na r,oze, k. Odvodněni al. loririKMilá jě sta,..aj;icjm p"' 

"nym 



Vážení spoluobčané, nezapomeňte prosím na své poplatkové 

povinnosti v roce 2021 

1) Místní poplatek za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění,
využívaní a odstraňování komunálních odpadů ve výši:

- 1 700,- Kč za nemovitost určenou k trvalému pobytu bez popelnice nebo
s popelnicí 110 (120) I a kalendářní rok

- 3 400,- Kč za nemovitost určenou k trvalému pobytu s popelnicí 240 I a
kalendářní rok

- 25 000,- Kč za obytný dům s popelnicí 1100 I a na kalendářní rok

- 850,- Kč pro rekreační objekty

2) Sazby poplatku ze psů činí ročně:

a) 250,- Kč za prvního psa

b) 375,- Kč za druhého a každého dalšího psa

c) 70,- Kč za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedinným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu

d) 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba,
uvedená v písmenu c)

Poplatky uhraďte nejpozdeji do 30.4.2021: 

- poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště

- hotově do pokladny správce poplatku na OÚ Jíloviště

- bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.: 4309731379/0800 u české
spořitelny a.s., variabilní symbol u poplatku za komunalní odpad 1340:XXX (chataři
13405:XXX) a poplatku ze psů 1341:XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři
číslo evidenční). Vždy u bankovních převodů, uveďte do zprávy příjemce vaše jméno
a příjmení plátce.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na OU Jíloviště, telefon 257 730 274 
nebo můžete využít kontaktní formulář na www.jiloviste.cz 

Děkujeme 

Váš obecní úřad 
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Co se změní od soboty 30.1.2021: 

Pohyb osob: 
• lze cestovat jen do vlastních nemovitostí, členové jedné domácnosti

• služební cesty do ubyt. zařízení jen oproti potvrzení od

zaměstnavatele či zadavatele

• pobyt cizinců povolen pouze kvůli práci, škole, za rodinou atp.

Obchod a služby: 
• lanovky nebudou přepravovat pěší

• zákaz prodeje na trzích, pokud nezajišťují základní zboží (potraviny,

drogerie) v obcích, kde není možné koupit jinde

• v autoškole povinný respirátor FFP2

Ostatní: 
• antigenní testování zdarma 1 x za 3 dny

• zákaz návštěv v nemocnicích (výjimka např. u porodu, u pacientů

v terminálním stádiu apod.)

Více info na www.vlada.cz, www.mpo.cz, www.mzcr.cz. Změna vyhrazena. 

ElfAit 



,, 
1 




