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 VIŽINSKÝ  OBČASNÍK 
 

                            1/2023 

leden - březen 

Vážení spoluobčané, 

na úvod prvního letošního občasníku bych Vás ráda seznámila s našimi plány pro letošní rok. 

Místní komunikace na několika místech propadá, proto je třeba provést lokální opravy. V těchto dnech 

se dokončuje výměna veřejného osvětlení na hlavní silnici. Ještě zbývají vyměnit dvě svítidla. Dále bychom 

chtěli instalovat jedno světlo veřejného osvětlení na vlakovou zastávku. Tam jsme si nechali při rekonstrukci 

přejezdu připravit elektrické vedení. Od záměru získat na výměnu veřejného osvětlení dotaci ze Středočeského 

Fondu obnovy venkova (jak jsem Vás informovala v občasníku 1/2022) jsme upustili a zvolili pro nás 

administrativně jednodušší variantu. Dotaci jsme podali na rekonstrukci propustku na cestě do mlází. Dotace 

nám byla krajským zastupitelstvem schválena v částce 137 548,-Kč. Dokončili jsme žádost o dotaci na 

výsadbu ovocných stromů na cestě na čarodějnice. V případě kladného výsledku budeme sázet na podzim. 

V polovině roku má Ministerstvo zemědělství vyhlásit dotaci na rekonstrukci rybníku na návsi. V současné 

době necháváme zpracovat rozpočet. Připravujeme projekt rekonstrukce kabin na hřišti, letos bychom chtěli 

mít hotový i projekt na rekonstrukci obecního úřadu. Také se nadále budeme věnovat problematice trativodu 

dešťové kanalizace.  

 

Platby za odpad 2023  

Připomínáme, že splatnost poplatků za odpadové hospodářství za letošní rok je do 31.3.2023. Platbu mohou 

občané, kteří dosud poplatek nemají uhrazený, poslat na účet obce 24029131/0100, VS 1345, zpráva pro 

příjemce – za koho je poplatek uhrazen, nebo zaplatit v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Povinnost uhradit poplatek za odpad mají i osoby s trvalým pobytem na ohlašovně – obecním úřadě čp. 36. 

Dále připomínám splatnost poplatku za psa. Ten je možné také uhradit do konce března.  

 

Kontejner na bioodpad 

V měsíci dubnu bude u cesty k hájovně opět umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner je určený na trávu a 

zbytky rostlin ze zahrady. Do kontejneru nevkládejte větve. Ty je možné do 29.4.2023 vozit na čarodějnice.  

 

Velkoobjemový kontejner 20.5.2023 

V sobotu 20.5.2023 bude v 9 hodin u obecního úřadu přistaven velkoobjemový kontejner. Prosíme, oddělte 

nádoby od barev a chemikálií od ostatního odpadu. Do kontejneru můžete dát i pneumatiky. 

 

Víceúčelové hřiště po zimě opět v provozu od 1.4.2023 

Po zimní pauze bude od 1. dubna opět přístupné víceúčelové hřiště a spuštěn rezervační systém na webových 

stránkách obce.  

http://www.obecvizina.cz/
mailto:obec.vizina@c-box.cz
mailto:starostka@obecvizina.cz


Stanovisko ministra kultury k petici za povolení fotovoltaiky v PZ Osovsko 

Starostové obcí památkové zóny Osovsko se sešli 12. ledna 2023 na jednání s náměstkem ministra kultury pro 

řízení sekce kulturního dědictví s Ing. Ourodou Ph.D. Řešil se problém s nepovolováním fotovoltaiky v obcích 

v památkové zóně Osovsko a i další problémy stavebních omezení v památkové zóně. Panu náměstkovi byla 

předána petice za povolení fotovoltaiky. Reakci ministra kultury naleznete na webových stránkách obce 

a úřední desce. Občanům, kteří by měli o fotovoltaiku zájem, máme tato doporučení. Předem záměr 

konzultovat s odborem památkové péče a žádat doporučení umístění. Při prvním neúspěchu se nevzdávat 

a proti nesmyslnému rozhodnutí se odvolat.  

V prosinci 2022 vydal památkový ústav Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování 

fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách, v památkově chráněných územích 

a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území. 

https:www.npu.cz/portal/o-nas/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/hlavní-temata-

sezony/2022/fotovoltaika/fotovoltaika-v-pp—upraveno-23.pdf 

 

Výskyt ptačí chřipky v Libomyšli 

Z důvodu výskytu případu ptačí chřipky v obci Libomyšl vydala Státní veterinární správa mimořádná 

veterinární opatření. Naše obec se nachází v uzavřeném pásmu – pásmu dozoru. Chovatelům ptáků se nařizuje 

držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat. Tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde 

je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem 

volně žijících ptáků. Chovatelé jsou povinni nejpozději do 29.3.2023 poskytnout obci informace k provedení 

soupisu ptáků na hospodářství, které musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení chovatele, jeho adresu, 

telefonní číslo, adresu místa chovu ptáků, určení zda se jedná o chov pro vlastní potřebu nebo i na prodej. 

Počty drůbeže chovaných v hospodářství podle kategorie. 1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky, 

bažanti). 2. Vodní (husy, kachny). 3. Ostatní (pštrosi, pávi). 4. Holubi. 5. Jiné ptactvo v zajetí (papoušci, 

exotické ptactvo a ostatní).  

Děkujeme všem chovatelům za součinnost při plnění mimořádného veterinárního opatření a též děkujeme 

všem, kteří již stavy drůbeže nahlásili. 

Jarní akce  

1.4.2023 – Ukliďme Česko  

7.4.2023 – Pochod na Skálu 

30.4.2023 – Pálení čarodějnic 

1.5.2023 – Muzikál Okno mé lásky divadlo Broadway  

14.5.2023  v 8:00 hod  – Komentovaná vycházka ptačí stezkou  

14.5.2023 – Oslava Dne matek 

20.5.2023 – Velkoobjemový kontejner  

27.5.2023 – Máje 

24.6.2023 – Rodinný den 

 

Přeji Vám krásné jarní dny. 

Zuzana Hůlová 


