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Starosta obce David Suchánek 

SLOVO STAROSTY OBCE 

INFORMACE   

Vážení spoluobčané, 

Bohužel i nadále zůstávají v platnosti 

opatření proti covidu a tím jsme všichni 

omezeni. Nevíme, jak dlouho to bude vše 

ještě trvat, ale byl bych velice rád, 

kdybychom se mohli zase sejít na nějaké 

společné akci a pořádně si jí užít. Doufám, že 

nám to vláda během léta dovolí. Každopádně 

bych všem rád poděkoval, že jste opatrní a 

aspoň u nás v obcích dodržujete vládní 

nařízení. I podle statistik, které mi chodí, byl 

u nás nejvyšší počet nakažených ve stejné 

době 7, což není tak strašné. Jen doufám, že 

jste všichni v pořádku a zdraví.  

Rád bych vás všechny a vaše blízké, se 

kterými jste v kontaktu, požádal, abyste 

dodržovali rychlost v našich obcích. Jedná se 

mi momentálně o Dobrčice, kde je s tím 

problém. Je tam spousta malých dětí a jsou 

jednotlivci, kteří se neumí chovat a jezdí přes 

obec opravdu velkou rychlostí. Opravdu 

bych byl velice nerad, aby se tu něco stalo 

nějakému dítěti, ale také komukoliv jinému. 

Prosím poučte své blízké a sebe a dávejte na 

to pozor. Začíná být konečně hezké počasí a 

děti jezdí na kole a běhají po návsi. Rád bych 

všem popřál pevné zdraví, hodně sil v těchto 

chvílích a ať se vám všem daří, jak nejlépe to 

půjde. Začíná být hezky, tak si jistě užijete 

více zábavy aspoň na zahrádkách, kde byste 

mohli načerpat nějakou energii. Budu se těšit 

když se nám také povede nějaká společná 

akce. Držte se. 

 

David Suchánek, starosta 

 

 

 
 

JEDNÁNÍ ZO  

ZASTUPITELSTVO  

Od posledního vydání proběhlo další zasedání 

zastupitelstva obce Skršín. Níže naleznete 

jednotlivé body, které se na Zastupitelstvu 

projednávaly a zároveň výpis přijatých 

usnesení. Jménem všech zastupitelů chceme 

poděkovat za respektování dodržování 

mimořádných opatření spojených s omezením.  

Program byl sestaven z následujících bodů:  

 

1. Zahájení, určení zapisovatele 

2. Volba ověřovatelů 

3. Schválení programu 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Rozpočtové opatření č. 8/2020  

6. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

8. Výsledky hospodaření obce za 4. 

čtvrtletí 2020  

9. Odpisový plán na rok 2021 

10. Dohoda k výběru poplatku za ukládání 

odpadů na skládku od 1.1.2021 

11. Žádost o pronájem pozemku p. č. 97/21, 

k. ú. Skršín 

12. Žádost o pronájem pozemku p. č. 532/1, 

k. ú. Dobrčice u Skršína 

13. Žádost o pronájem pozemku p. č. 576/3, 

k. ú. Skršín 

14. Žádost o pronájem pozemku p. č. 43/1, 

k. ú. Skršín 

15. Žádost společnosti CANTON a.s. o 

pronájem reklamní plochy na autobusových 

zastávkách 

16. Výběr firmy pro dotační řízení – 

energetické úspory 

17. Diskuze a závěr 

 

Kompletní zápis je k dispozici u starosty obce.  

 

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA  

ZIMNÍ ÚDRŽBA   

  

 
 

Jednou z hlavních investicí v minulém roce bylo 

i pořízení víceúčelového vozidla pro naše obce.  

Hlavním záměrem bylo nahradit traktor, který 

vykonával zimní údržbu, ale výrazně omezoval 

použití na osoby, které vlastní řidičské oprávnění 

pro toto vozidlo.  

Zároveň bylo nutné pořídit takové vozidlo, které 

by mohlo lépe zabezpečovat drobný převoz 

materiálů potřebných k úpravě v naších obcích 

v letních měsících a samozřejmě přepravu 

techniky, kterou se údržba vykonává.  

Nasazení techniky v této zimě výrazně pomohlo 

snížit negativní dopady zasněžení v měsíci 

únoru.  

Občanům bychom rádi připomněli, že se naše 

obce nachází v CHKO a úprava komunikací, 

která není zákonem definována jako povinnost, 

musí být realizována práv s ohledem na normy 

pro zimní údržbu v CHKO. 
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SOUČASNÝ STAV JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE SKRŠÍN – 

PŘIPOMENUTÍ VÝZVY 

FRANTIŠEK FINGER 

Rád bych zopakoval výzvu pro naše občany 

o potřebě zapojení stávajících i nových členů 

výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů obce. Podařilo se nám zatím 

shromáždit 7 nových členů pro jednotku, 

která ovšem stále není kompletní a nemá 

jasného velitele. Dle pravidel je nutné, aby 

naše jednotka měla minimálně 9 členů.   

Bohužel je jednotka momentálně vyřazena „z 

plošného pokrytí“ a nesplňuje požadavky na 

akceschopnost. Dostali jsme od vedoucího 

HZS Ústeckého kraje upozornění na 

plánované zrušení naší jednotky kvůli 

nesplnění podmínek pro fungování jednotky 

kategorie JPO V. „Díky“ současné pandemii 

byly kontroly a následné akce zrušeny, takže 

se tím posunulo i toto rozhodnutí, máme tak 

poslední šanci pokusit se jednotku zachovat. 

Obec plánuje i opravu zbrojnice. 

Obec ani Dobrovolní hasiči nechtějí ukončit 

činnost JSDHO v naší obci, jež může, jak 

tomu bylo v minulosti několikrát, zásadně 

pomoci našim občanům při živelných 

pohromách nebo haváriích a jako pomocná 

jednotka při požárech. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Výjezdové auto má novou STK 

 

 
 

Znak SDH Skršín 

 

 

 

Pro představu pár informací o tom, co znamená 

být velitelem nebo členem JSDHO: 

 

1.       Vést evidenci členů jednotky 

2.       Zabezpečit lékařské prohlídky hasičů a 

strojníků 

3.       Mít stanoveny osoby s odbornou 

způsobilostí 

4.       Dělat revize a kontroly dýchacích 

přístrojů 

5.       Absolvovat školení nositelů dýchacích 

přístrojů 

6.       V případě vyhlášení poplachu IZS se 

(pokud je to možné) neprodleně dostavit 

k výjezdu 

7.       Zúčastňovat se výjezdů a cvičení 

JSDHO 

8.       V případě organizace závodů je 

možnost pomáhat nebo se jich aktivně 

účastnit – dobrovolné 

9.       Pomáhat občanům obce při živelných 

pohromách a haváriích 

 

Jelikož je současný stav nežádoucí, chtěli 

bychom požádat i vás, občany obce, kteří 

máte chuť se zapojit do fungování jednotky 

nebo dokonce jejího velení, prosím ozvěte se 

starostovi obce nebo starostovi SDH. 

PLÁN DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ ŘSD NA 

I/15  

RADEK TURČÁNI 

Jak jistě víte, v poslední době se ve Skršíně stalo několik dopravních 

nehod. Ta poslední již negativně zasáhla i do majetku obce v podobě 

poškození svodidel a obrubníků. Dalším faktorem, kterému se déle 

věnujeme, je bezpečnost při hlavní cestě I/15, která naší obcí prochází. 

Z posledního jednání s ŘSD byl ze strany obce vznesen požadavek na 

úpravu dopravy a zvýšení bezpečnosti při této komunikaci. Na první 

situaci máte možnost vidět snížení rychlosti už při vjezdu z křižovatky 

I/28 na I/15 na 70 km/h. Před vjezdem do obce se nachází další snížení 

rychlosti, a to na 50 km/h tak, aby samotný vjezd do obce před 

autobusovými zastávkami nebyl tak rychlý jako doposud. Zároveň je 

zde doplnění vodorovného DZ. Samotné označení začátku obce je 

posunuto směrem k Mostu a je doplněno navrhovaným snížením 

rychlosti na 30 km/h jako doplňkové značky pro celou obce. Toto 

posunutí je totožné i s opačným směrem. Následuje upozornění o 

zatáčce u hospody a opakování rychlosti 30 km/h. Na výjezdu z obce je 

navrženo označení hranice křižovatky.  

V opačném směru byl na základě požadavku obce posunutý bod 

označení počátku obce, a to v souladu s reálným počátkem obce v nové 

zóně hlavně z důvodu snížení hlučnosti a rizika střetu osob s vozidly 

pro obyvatele, kteří s touto komunikací přímo sousedí.  

Vodorovné dopravní značení před křižovatkou u obecního úřadu by 

mělo rovněž pomoci snížení rychlosti, úpravu označení křižovatky, a i 

v tomto směru je v celé délce snížení rychlosti na 30 km/h. Celé toto 

opatření bude podáno ke schválení příslušnému dopravnímu 

inspektorátu a bude realizováno ŘSD.  

Výstup ze zaslané navrhované projektové dokumentace společnosti KOMOVIA, 

zpracované pro ŘSD na základě požadavku obce Skršín.  

 

1.  

 
 

2.  
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AKTUÁLNĚ OBECNÍ ÚŘAD 

Informace o provozu obecního úřadu 

připomenutí pravidel a vzájemné ochrany  

 

FINANCE 

Důležitá čísla  
LEONA KRAJÍČKOVÁ 

2021 

 

Měsíc příjmy výdaje Rozdíl  

leden  433 492,52 196 176,83 237 315,69 

únor 375 884,66 282 282,88 93 601,78 

 

 

2020 

 
Měsíc  příjmy výdaje Rozdíl  

leden  373 092,83 95 949,45 277 143,38 

únor 349 534,78 225 516,22 124 018,56 

březen 427 800,02 244 332,23 183 467,79 

duben 429 550,73 205 005,40 224 545,33 

květen 163 643,78 210 243,81 -46 600,03 

červen 374 279,24 273 404,78 100 874,46 

červenec 319 320,77 234 274,93 85 045,84 

srpen 592 256,14 208 796,51 383 459,63 

září 502 824,42 206 938,72 295 885,70 

říjen 258 151,79 274 365,60 -16 213,81 

listopad 292 498,70 221 434,46 71 064,24 

prosinec 543 664,75 1 236 795,10 -693 130,35 

CELKEM 4 626 617,95 3 637 057,21 989 560,74 

 

STAV FINANCÍ K 28. 2. 2021: 5 664 743,29 Kč  

 
 

 

 

SEPAROVANÝ ODPAD  

INFORMACE   

Od dubna budou navráceny na jednotlivá stanoviště 

kontejnery pro bio odpad. Chceme vás požádat, abyste 

přistupovali k separovanému odpadu odpovědně zejména 

z pohledu efektivity prostoru. Často slyšíme, že 

v kontejnerech na papír nejsou rozložené kartony, 

v plastech se nachází to, co do plastů nepatří. Toto je často 

důvodem toho, že jsou kontejnery plné. Neznamená to 

však, že je možné ukládat odpad mimo tyto kontejnery. 

Pokud uložíte odpad mimo, je to považováno za 

znečišťování veřejného prostranství. Prosíme vás tedy, 

abyste brali ohled hlavně jeden na druhého, protože 

všechny negativní dopady nezodpovědného chování 

zbytečně tvoří nepříjemnou a nepřátelskou atmosféru 

v obcích. Zároveň všem podnikatelům připomínáme jejich 

povinnost likvidace mimo obecní systém sběru. 

 

  
 

DAVID SUCHÁNEK 

 

Vážení spoluobčané, 

Nadále platí že v případě nutnosti vaší osobní návštěvy OÚ Skršín 
žádáme v souladu s vládou nařízenými opatřeními, abyste 

s ohledem na maximální ochranu zdraví vás i zaměstnance OÚ 
dodržovali povinná opatření. 

Do budovy OÚ vstupujte jednotlivě, vždy použijte ochranné 
prostředky dýchacích cest, v opačném případě vám nebude 

umožněn vstup do budovy. 

Zdůrazňujeme, abyste záležitosti, které nutně nevyžadují vaší 
osobní přítomnost, řešili písemnou, elektronickou či telefonickou 

cestou. 

Telefonní spojení na OÚ - 606 711 713. 

V souvislosti se současnou situací si vás dovolujeme požádat, 
abyste i nadále jakékoliv poplatky platili přednostně 

bezhotovostně na obecní bankovní účet č. 26614107/2010. 
Variabilní symbol uvádět nemusíte, do poznámky napište Vaše 

příjmení. 

Připomínáme povinnost uhradit poplatek za svoz směsného 
komunálního odpadu pro rok 2021 nejpozději do 31.3.2021. Stejné 

datum je určeno i pro poplatek za psa.   

Současné úřední hodiny jsou platné v plném rozsahu, ale vyžadují 
nutnost telefonického kontaktu předem. V uvedené časy jsem Vám 

k dispozici, ale pokud se předem neohlásíte tak se v budově 
nemusíme nacházet.  

Děkujeme za pochopení, OÚ Skršín 

 

PROJEKTY 

INFORMACE   

Současná situace s ohledem na všechna omezení výrazně ovlivňují i práci na 

jednotlivých investičních projektech. Rád bych shrnul současný stav a výhled 

v tomto roce. 

1. ČOV Chrámce  

Posledním dokumentem, kterým byl odborný posudek pro ministerstvo 

životního prostředím bylo ukončeno projektové řešení celé stavby. 

V současné době je projekt nachystán pro stavbu. Pro samotnou stavbu 

však musíme, jako řádní hospodáři, požádat o dotaci právě toto 

ministerstvo. Předpoklad ukončení stavby je rok 2021.  

2. DBO Skršín (Parkoviště) 

V minulém týdnu obdržela obec Skršín opatření obecné povahy o úpravě 

provozu na místních komunikacích spočívající ve vymezení parkoviště 

v prostoru návsi před inseminační stanicí. Osazena bude dopravní značka a 

zároveň bude při nejbližším ZO splněn bod z kontroly přiřazením k této 

problematice. Velkou investicí bude v této stavbě rekonstrukce části obecni 

kanalizace a zároveň bude vyřešeno odvodnění komunikace, která přiléhá 

k této stavbě a je letitým problémem.  

3. DBO Chrámce  

V současné době je vydané platné rozhodnutí o povolení stavby tohoto 

opatření, kterého cílem je snížení rychlosti v Chrámcích spojeným 

s místem pro přecházení a opravou chodníku při cestě I/15. Momentálně 

řešíme možné dotační tituly, které by aspoň částečně mohly tuto investici 

v hodnotě necelých 2 milionů Kč pokrýt.  
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POHLED NA MOŽNÉ ŘEŠENÍ ODPADŮ V DALŠÍCH LETECH  

Informace o změně legislativy.  

Od ledna roku 2021 vstoupila v platnost nová legislativa 

v oblasti odpadového hospodářství. Cílem je snížit množství 

směsného komunálního odpadu ukládaného skládkách.  

Zároveň se tím mění způsob úhrady za likvidaci směsného 

komunálního odpadu, na kterém se v současnosti pracuje ve 

spolupráci s krajským dozorem ministerstva vnitra. Celý tento 

rok bude zejména o snížení zátěže za odpady. Jednou 

z možností je navrhované řešení našeho současného partnera 

Marius Pedersen, které se jmenuje DOOR TO DOOR.  

 

Principem a smyslem tohoto projektu svozu papíru a 

plastů, biologicky rozložitelného odpadu od Vašeho domu je 

usnadnění třídění odpadů a minimalizace docházkové 

vzdálenosti ke stanovištím s nádobami na separovaný odpad.  

Do každé domácnosti bude dodána žlutá nádoba na plasty, 

modrá nádoba na papír a hnědá nádoba na biologicky 

rozložitelný odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt D2D po praktické stránce znamená, že četnost 

odvozu směsného komunálního odpadu bude snížen na četnost 

1x 14 dní, může být snížen i objem černé nádoby a svoz SKO, 

plastů a papíru bude probíhat ve stejný svozový den. 

1. Týden v měsíci   svoz SKO černá nádoba 

2. Týden v měsíci  svoz plast žlutá nádoba 

3. Týden v měsíci  svoz SKO černá nádoba 

4. Týden v měsíci  svoz papír modrá nádoba 

 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude svážen v jiný 

svozový den. Přesný rozpis svozů všech nádob budete mít 

k dispozici. 

Všechny barevné nádoby budou označeny polepy s informací, co do nich 

patří. 

 

Do modrých nádob patří: 
noviny, časopisy, kancelářský papír,  

reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,  

kartón, papírové obaly (např. sáčky) 

Nepatří do nich: 

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný  

papír, uhlový a voskovaný papír,  

použité plenky a hygienické potřeby 

 

Do žlutých nádob patří: 
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), 

kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén 

Nepatří do nich: 

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod 

 

 

 

Do hnědých nádob patří: 

tráva, plevel, rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, 

piliny, jemné nebo nadrcené větve, jadřince, pecky z ovoce, slupky 

z citrusových a jiných plodů, kávové filtry a ubrousky, zbytky 

pečiva a obilnin, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a 

ořechů, čajový odpad, čajové sáčky 

Nepatří do nich: 

             živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, exkrementy zvířat, tekuté                                                                                

zbytky jídel, oleje, uhynulá zvířata 

 

Do zelených nádob patří: 
láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové 

sklo. 

Nepatří do nich: 

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

  

 

 

Pokud se nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů 

označených touto oranžovou nálepkou nebo pytlů  

 

  

   

OSTATNÍ INFORMACE 

Plán kulturních akcí na rok 2021  

Jedním z bodů zasedání zastupitelstva obce 

byl i dotaz na plánování kulturních akcí. 

Z pohledu samotného zastupitelstva se tito 

dohodli na tom, že i přes to, že současná 

opatření nepovolují konání větších akcí, tak je 

v rámci samotného plánování oblasti kultury 

nutné tento plán mít. V případě, že to situace 

dovolí, budeme pokračovat v tradici, která 

započala před obdobím, než nás zastihla 

pandemie. Těšit se tedy v případě příznivé 

situace nejen na  

 Tradiční slavnosti spojené s oslavou Dne dětí, ale i na 

drakiády, tvořivé aktivity, lampionové průvody, 

rozloučení s létem a mnoho dalšího.  

 

Rádi bychom vás znovu požádali v případě organizace 

hlavně o pomoc při těchto akcích. Celá organizace je 

velmi náročná a každá pomoc bude a je vítána. Je zde 

mnoho nových obyvatel a tyto akce mohou být velmi 

významným prvkem pro vzájemné seznámení a větší 

soudržnost v naší obci.   
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