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PŘEPYCHY in
PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN - ÚNOR 2022

SAMOSPRÁVA OBCE
Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-1 ze dne 25. 1. 2022
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3. Bod 4 programu • Informaci o akci „16P – lokalita Z26 „V Domcích“, Přepychy“.
4. Bod 5 programu • Informaci o akci „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1
„V Domcích“. 5. Bod 6 programu • Zprávu o hodnocení nabídek akce „Infrastruktura
Přepychy Lokalita Z1 „V Domcích“. 6. Bod 8 programu • Informaci o komplexních
pozemkových úpravách. 7. Bod 10 programu • Rozpočtová opatření č. 2021/016 a
2021/017. 8. Bod 11 programu • Informaci o akci „Přepychy, zdroj vody“. Kolaudace
3. 2. 2022. 9. Bod 12 programu • Informaci o kulturních akcích.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se

1. Bod 1 programu • Program a ověřovatele zápisu (12/0/0). 2. Bod 6.1. programu
• Dodavatele akce „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 „V Domcích“. „Společnost
Přepychy“, KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany,
nabídková cena 21.705.141,-Kč bez DPH (10/1/1). 3. Bod 6.2. programu • Smlouvu
o dílo s dodavatelem akce „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 „V Domcích“.
„Společnost Přepychy“, KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové
Jesenčany, nabídková cena 21.705.141,-Kč bez DPH (10/1/1). 4. Bod 7 programu •
Odstoupení od žádosti o dotaci pro projekt s názvem 2021 – 19 TI Přepychy do
podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D063 Technická infrastruktura
(11/0/1). 5. Bod 9 programu • Smlouvu kupní. Předmětem prodeje je pozemková
parcela č. 219/45 – orná půda o výměře 1206 m2 v obci Přepychy, k.ú. Přepychy
u Opočna, LV 488. Kupující: Obec Přepychy (12/0/0). 6. Bod 13.1. programu •
Žádost č.j. 78/2022 o prodloužení termínu úhrady kupní ceny parcely č. 237/139
v lokalitě Z1 (12/0/0). 7. Bod 13.2. programu • Smlouvy o poskytování realitních
služeb, zprostředkovatel Broker Consulting, a.s., Jiráskovo náměstí 2684/2, 326 00
Plzeň (10/0/2). 8. Bod 13.4. programu • Mandátní smlouvu č. 01/2022 o výkonu
autorského dozoru projektanta během realizace akce „Infrastruktura Přepychy
Lokalita Z1 „V Domcích“, cena 189.000,-Kč bez DPH (9/1/2). 9. Bod 13.5. programu
• Mandátní smlouvu č. 02/2022 o výkonu technického dozoru stavebníka během
realizace akce „Infrastruktura Přepychy Lokalita Z1 „V Domcích“, fáze A – práce
spojené s prováděním stavby, cena 320.000,-Kč bez DPH, fáze B – práce po dokončení
stavby, cena 12.000,- Kč bez DPH (9/1/2).

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Pro/Proti/Zdržel se

1. Bod 13.3. programu • Dopravní značení na místní komunikaci umístěné na
parcele č. 1100/1 v k.ú. Přepychy u Opočna (1/10/1).

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu:

smlouvy o dílo dle bodu 6.2. programu • kupní smlouvy dle bodu 9 programu •
o poskytování realitních služeb dle bodu 13.2. programu • Mandátní smlouvy
č. 01/2022 dle bodu 13.4. programu • Mandátní smlouvy č. 02/2022 dle bodu 13.5.
programu. • starostku obce k dalšímu jednání s MMR dle bodu 7 programu.
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MASOPUST - AKTUÁLNÍ INFORMACE
Součástí INFO zpravodaje je volně vložená pozvánka pro Masopustní
průvod. V případě souhlasu ji 12. února ráno viditelně vyvěste.

PLÁNOVANÉ POSEZENÍ SE ZABÍJAČKOU V HASIČSKÉ ZBROJNICI
JE ZRUŠENO.
V 8:30 hodin před hasičskou zbrojnicí zahájíme Masopust udělením práva.
Poté masky vyjdou na svou pouť po Přepychách.

OBEC PŘEPYCHY NABÍZÍ K PRODEJI
AKUMULAČNÍ KAMNA AEG:

Inv. č. 2012031
za cenu 3.475,- Kč
Inv. č. 2012032
za cenu 3.475,- Kč
Inv. č. 2012036
za cenu 3.975,- Kč
Inv. č. 2012037
za cenu 3.975,- Kč

T: 603 485 369, E: prepychy@prepychy.cz

DRAHÉ BYDLENÍ VE MĚSTECH?

POJĎTE K NÁM DO PŘEPYCH!
Obec Přepychy zahájí v jarních měsících 2022 výstavbu technické a dopravní infrastruktury Lokality Z 1 „V Domcích“ o 19
parcelách s výhledem na západ slunce.
Cena 1.350,- Kč bez DPH za 1 m²
www.prepychy.cz, E: prepychy@prepychy.cz T: 603 485 369

LOKALITA Z 26

výstavba RD zahájena

LOKALITA Z1
prodej 19 parcel
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LOKALITA Z1

DŮLEŽITÁ INFORMACE
K PRODEJI STAVEBNÍCH PARCEL
V LOKALITĚ Z 1 „V DOMCÍCH“, PŘEPYCHY.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

Obec odstoupila od žádosti o dotaci z programu
Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

PODMÍNKY PRO STAVEBNÍKY BUDOU ZJEDNODUŠENY!

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, mílí sousedé, zdravím Vás již
v novém roce 2022!
Uplynulý rok přinesl do našich životů řadu pozitivních i negativních emocí. Dovolte mi, abych
v krátkosti poděkovala za skvělou spolupráci všem
pracovníkům obecního úřadu Přepychy, všem zastupitelům, členům všech komisí, pracovníkům ZŠ
a MŠ Přepychy, všem našim spolkům, v neposlední
řadě všem spolupracujícím firmám. Zde bych ráda
vyzdvihla skvěle odvedenou práci všemi pracovníky, podílejícími se na našem několikaletém projektu Komplexních pozemkových úprav. Máte všichni mé veliké uznání. Zvláště v této době je to vše
o mnoho náročnější!
Začátkem minulého roku jsme kolaudovali naši novou Lokalitu Z 26 pro výstavbu šestnácti rodinných
domů. Když nahlédneme do této lokality dnes, již
se tam rýsuje nová ulice se zástavbou rodinných
domů. Začátkem letošního roku jsme dokončili výběr dodavatele na výstavbu technické a dopravní
„Infrastruktury v Lokalitě Z 1 „V Domcích“, Přepychy“. Začátkem jara předáme staveniště. Zároveň nabízíme k prodeji poslední stavební parcely.
Intenzívně pokračují práce na rekonstrukci obecního úřadu. Moc se těším na celkový výsledek. Kanceláře i skladovací prostory budou nabízet komfortní zázemí, tolik potřebné v době zvyšování se
obecní agendy.
Letos plánujeme vybudovat nové veřejné osvětlení
v lokalitě „Bukovky“, dále u domu zvláštního určení a dole u bytovek za Dvorským rybníkem.
Ještě před úplným schválením Komplexních pozemkových úprav začneme s přípravou aktualizace
územního plánu obce. Evidujeme již řadu žádostí
našich obyvatel o změny. Pokud máte nějaké požadavky na změnu, můžete je podávat do kanceláře
Obecního úřadu již nyní.
Přeji Vám vše dobré, pevné zdraví a mnoho životní
pohody do Vašich domovů.
Zdeňka Seidelová

ZE ŽIVOTA OBCE

Rekonstrukce ČOV Senior centrum Přepychy
VODA CZ SERVICE s.r.o.; Hořenice 45, 551 01
E: servis@vodaczservice.com; T: +420 491 433 057
www.vodaczservice.com

Naše společnost v roce 2021 provedla kompletní rekonstrukci zastaralé
technologie biodiskové čistírny odpadních vod v Senior centru Přepychy.
Po letech provozu se stala nefunkční a docházelo tak ke znečišťování
jednotné kanalizace.
Nefunkční ČOV zároveň způsobovala nepříjemný zápach ve svém okolí, což bylo
pro obyvatele nepříjemné. Původní technologické vystrojení bylo navíc spojeno
s havarijním stavem konstrukčních prvků.
Rekonstrukce ČOV představuje přestrojení
stávající biodiskové technologie na technologii mechanicko-biologické ČOV.
Likvidace stávající technologie a instalace
technologie nové se zachováním původních
plastových nádrží, které jsou v pořádku. Cílem rekonstrukce byla zejména optimalizace
čištění splaškových vod. ČOV využívá technologii mechanického předčištění a aerobní
stabilizace s předřazenou denitrifikací.
Nízko zátěžný systém aktivace-nitrifikace umožňuje oxidovat redukované
formy dusíku, denitrifikace jejich přeměnu na oxid dusíku a volný dusík.
Zdrojem uhlíku pro denitrifikaci je samotné organické znečištění v odpadní
vodě. Systém je odolný vůči změnám zatížení a je zárukou vysokých účinků
čištění s malými výkyvy v jakosti vyčištěné vody.
Finanční objem rekonstrukce ČOV byl bezmála 1 900 000,-Kč bez DPH.
Daniel BOZNER, senior manažer servisu a služeb
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Informace ze Svazku obcí Dřížná
V pátek 21. ledna 2022 netekla v celé obci od 8
do 12 hodin voda. Pracovníci společnosti AQUA
SERVIS od rána pracovali na odstranění poruchy
vodovodního řadu v blízkosti nemovitosti čp. 112.
Děkuji pracovníkům za včasné dohledání místa
poruchy a za rychlou opravu. Při poruše unikalo
zhruba půl litru vody za sekundu po několik dní.
Zdeňka Seidelová, předseda Svazku obcí Dřížná

Poškození sloupu veřejného osvětlení
v majetku obce Přepychy
Dne 24. prosince 2021 došlo k poškození sloupu
veřejného osvětlení na místní komunikaci v blízkosti čp. 190. Řidič vozidla společnosti Marius
Pedersen dostal při couvání a objíždění zaparkovaného osobního vozu před čp. 172 smyk a narazil
do sloupu VO. Obec uplatnila nárok na náhradu
škody z povinného ručení viníka nehody.
Vedení obce v souvislosti se stálým nedovoleným
parkováním na této místní komunikaci chtělo
zajistit změnu dopravního značení a umístit na
obou koncích uličky dopravní značky Zákaz stání. Zastupitelstvo obce změnu dopravního značení na svém jednání 25. ledna 2022 neschválilo
s odůvodněním, že se všichni řidiči musí řídit Pravidly provozu na pozemních komunikacích dle
Zákona č. 361/2000 Sb. v němž je uvedeno (§ 25):
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na
jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Pozor, zastavením a stáním na většině místních
komunikací v Přepychách, porušujete zákon.
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Stavební úpravy OÚ
Podle harmonogramu
Byla provedena výměna oken, pracuje
se na zateplení vnějšího pláště. Montuje
se podlahová konstrukce ve 2. NP, rozvody TZB a elektro.

Projekt „Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy“ je realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

ZPÍVÁNÍ U KOSTELA

Spolek PROPŘEPYCHY ve spolupráci se ZŠ Přepychy pro nás připravil 23. prosince
2021 tradiční Zpívání u kostela. V první části zahráli muzikanti z Opočenky pod taktovkou Karla Pšeničného a Honza Macháček nám připomněl okolnosti zrození Ježíše Krista.
Scénku si připravila, stejně jako v minulém roce, naše přepyšská mládež. V druhé části
programu vystoupila skupina Streyci. Nechyběl teplý čaj a cukroví od našich hospodyněk.
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Poděkování
Vážená paní starostko,
srdečně Vás zdravím v prvních dnech nového roku 2022. Chci
Vám poděkovat za dobrou spolupráci, ale i za všechno, co
děláte pro nás jako pro občany s takovým velkým entusiasmem. Díky také za Vaši vstřícnost ve vztahu k nám věřícím
křesťanům. Chci Vám popřát, abyste i nadále byla dobrou starostkou a aby
se Vám dařilo udělat další kroky pro obnovu Přepych. Abyste nejen v oblasti
ekonomické pozvedla tuto obec, ale i nadále vytvářela dobré vztahy. To, co nás
všechny spojuje, to je naše vzájemné všelidské bratrství. Přeji Vám i hodně
zdraví k tomu všemu.
Připojuji starodávný vinš, kterým si naši předkové přáli to, co považovali za
nejdůležitější v životě.
Pozdravuji i Vaše blízké a spolupracovníky
Augustín Slaninka
Dobrý den, vážený pane Slaninko,
děkuji za Vaše přání i velmi krásná slova! Dovolte, abych i já Vám
popřála do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Hodně sil
do Vaší nelehké práce! Zároveň Vám musím vyslovit obrovské poděkování za Vaši skvělou spolupráci po všechna ta minulá léta.
Myslím, že se nám toho společně podařilo zajistit opravdu hodně
a bylo to díky Vašemu přístupu a projevené důvěře. Opravené varhany i zvony
budou našim Přepyšákům sloužit ještě mnoho dalších let.
Když pozoruji dnešní „Covidou“ dobu, jsem moc šťastná, že jsme naše opravy
a rekonstrukce realizovali ještě před pandemií. To nadšení lidí, kteří navštěvovali benefiční koncerty a přinášeli tak svoje finanční prostředky do sbírek, to by
dnes již možné nebylo. Velice si vážím Vaší spolupráce! Děkuji!
Hodně pohody a zdraví celému Vašemu kolektivu!
S pozdravem
Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy
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SPOLEK PROPŘEPYCHY, z.s.
XI. výroční členská schůze za rok 2020-2021
Spolek, který po více než desetiletí obohacuje společenské vyžití v naší obci má
v současnosti 44 členů. Výroční schůzi,
která se konala dne 28. 1. 2021, již tradičně v Restauraci Katka, zahájil a řídil
Vladimír Zdeněk st. V úvodu přivítal
starostku obce Zdeňku Seidelovou, místostarostu obce a předsedu Mysliveckého
spolku Jana Macháčka, předsedkyni MO
ČČK Lídu Preclíkovou, zástupce SDH
Jana Škaldu st. a Milenu Brandejsovou, předsedkyni kulturní komise Jitku
Čtvrtečkovou, zastupitele Tomáše Seidela, sponzory a další přítomné občany.
Zprávu o činnosti spolku přednesla Jarmila Sejkorová zprávu o hospodaření
podala Iva Macháčková. Obě zprávy se vztahovaly k období roků 2020 a
2021. Revizní zprávu ke dni 31. 12. 2020 a 14. 1. 2022 předložil Jiří Sejkora.

Na volební období 2022-2025 byli do výboru spolku zvoleni:

Předsedkyně: Jarmila Sejkorová | Jednatel: Vladimír Zdeněk ml.
Pokladník: Iva Macháčková | Revizor: Jiří Sejkora
Členové: Zdeňka Seidelová, Roman Kocour, Slávka Marková, Jaroslav Preclík

Plán činnosti na rok 2022

Masopust ve spolupráci s SDH, 12. února 2022
FDH Přepychy Karla Pšeničného ve spolupráci s OÚ, 5. července 2022
Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“, 20. srpna 2022
Tematický ples „Zpátky do lavic“, 19. listopadu 2022
Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s OÚ, 4. prosince 2022
Zpívání u kostela – společně se ZŠ, 23. prosince 2022
Degustace vína – v Restauraci Katka, květen, září, říjen (bude upřesněno)
Výroční členská schůze, 27. ledna 2023
Oslovení mladých lidí ke spolupráci, aktivnímu členství a činnosti spolku.

Na závěr

Jednání zakončila Jarmila Sejkorová. Poděkovala za účast a podporu činnosti
spolku v letošním roce. Poděkování a věcné dary, za práci a k životním jubileím,
byly předány Jiřímu Sejkorovi, Jaroslavu Preclíkovi a Janě Zdeňkové. Společně
s vedením obce poděkovala Vladimíru Zdeňkovi st. za dlouholetou činnost ve
výboru spolku.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ocenění a omluva
Věrnostní medaile za 70 let členství
u sboru panu Josefu Chudému.
Starosta SDH Přepychy Josef Marek a
jednatel Jan Škalda navštívili v předvánočním čase našeho nejstaršího a nejdéle
sloužícího člena, pana Josefa Chudého.
Popřáli mu příjemné prožití Vánočních
svátků, hodně zdraví a elánu do roku
2022 a předali mu Věrnostní medaili za
70 let členství u sboru dobrovolných hasičů.
My se k přání rádi připojujeme.
Redakce
Velmi jsme se těšili na setkání s vámi u zabíjačkových pochoutek, ale z důvodu pandemie vepřové hody rušíme, včetně prodeje „přes ulici“. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. Věříme, že si vše v roce 2023 společně
s vámi plně vychutnáme.
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Drazí Přepyšáci,
děkuji všem, kteří se
podíleli na letošní
úspěšné Tříkrálové sbírce!
Dětem, kteřré se opět důstojně zhostily role Tří králů,
jejich vedoucím, i vám za štědré dary.
V Přepychách chodily čtyři skupinky dětí. Celkem jsme darovali
na potřebné 28 661 Kč. K poděkování přikládám několik fotografií, jako vzpomínku.
S úctou Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy

28 661 Kč
z PŘEPYCH
V JUNKOVICÍCH I VE DVOU
Na dolním konci obce jsme měli letos sbírku dvoukrálovou. Kašpar byl pravděpodobně v karanténě, ale Melichar (Anička
Tomková) a Baltazar (Kačka Fenclová)
královskou misi, s roztomilostí sobě vlastní, úspěšně zvládly. Tak za rok snad již
v plné sestavě, s nápisem K+M+B 2023.
-vzde-
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan,
Chábor, Běstvin, Dolů
VAL, Provoz
Chlístov
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce
POHOŘÍ
SEMECHNICE
Mokré
TRNOV, Houdkovice, Záhornice
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
PŘEPYCHY
OČELICE, Městec n. Dědinou
DOBRÉ, Kamenice,Rovné,Hlinné,Spáleniště,Chmeliště
BYSTRÉ V O.H.
JANOV A TIS
OHNIŠOV, Zákraví
SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
DOBŘANY, Nedvězí
BOHDAŠÍN
KOUNOV Šediviny
BAČETÍN Sudín
DEŠTNÉ V O. H.
OLEŠNICE V O. H.
TÝNIŠTĚ N. O.
LÍPA N. O.
ON-LINE (on line kasička, QR,VS) k 19.1.
CELKEM
13

148 913 Kč
7 810 Kč
0 Kč
81 968 Kč
26 549 Kč
20 056 Kč
8 229 Kč
34 993 Kč
34 742 Kč
39 598 Kč
28 661 Kč
15 083 Kč
42 107 Kč
24 018 Kč
11 210 Kč
30 127 Kč
6 971 Kč
16 553 Kč
9 180 Kč
7 125 Kč
16 519 Kč
22 075 Kč
23 074 Kč
18 100 Kč
81 563 Kč
6 538 Kč
12 711 Kč
774 473 Kč
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21. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - HODNOCENÍ
Koledníci opět po dvou letech přinášeli do vašich domovů štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a požehnání. Navzdory viru. Bohužel ne do všech domovů.
Museli jsme koledovat především venku, v rodinných domech a omezeně
v činžovních domech tak, abychom co nejvíce dodrželi bezpečnou vzdálenost dětí a dárců. Omlouváme se všem, kteří čekali marně.

Nashledanou v roce 2023

Osobní setkávání
- nejdůležitější moment sbírky.
Sbírka probíhala od začátku roku třemi
způsoby. Jednak online na www.trikralovasbirka.cz, za druhé do statických pokladen a pak nejdůležitějším způsobem, tj.
koledováním dětí. Oproti loňskému lednu, kdy nám opatření nedovolila vůbec
vyjít, jsme letos vyslali do terénu celkem
116 skupin s přáním psaném nad dveře:
K+M+B - Bůh chraň tento dům, žehnej
tomuto domu.
44 statických statických pokladniček
Zapečetěné statické pokladničky byly
rozmístěny od začátku roku na vybraných veřejných místech, jako jsou obecní
úřady, kostely a obchody. Děkujeme oldskautům, kteří vymysleli a vyrobili 30 kusů unikátních stohovatelných dřevěných
stojanů na statické pokladničky.

Dobrá zpráva o nás všech
Pro zajímavost připomenu dvě čísla. V roce 2020 se celkem vykoledovalo
rekordních 802 000 Kč, loni v r. 2021 se online a statickými pokladničkami
posbíralo celkem 354 tis. Kč. Letošní sbírka se výsledkem 774 tis. Kč velmi
přiblížila roku 2020.
Na závěr poděkování
Děkujeme vám za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání nejen v Dobrušce, ale všude v okolí, městským a
obecním úřadům patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky.
Moc děkujeme všem, kteří nám u sebe umožnili umístit statické pokladny.
Ing. Jana Poláčková, ředitelka Farní charity Dobruška
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Jsme Česká regionální stavební firma, která nehledá problémy, ale řešení.
Provádíme výkopové práce při pokládkách vodovodů, kanalizací, plynovodů
a elektriky. Budujeme komunikace, provádíme terénní úpravy i demolice staveb.
Máme zkušenosti se stavbami krajinného hospodářství (např. výstavba rybníku). Jsme
firma s historií od roku 1993.
www.vv-stavebni.cz

Milan Vik, jednatel společnosti.

ZE ŽIVOTA OBCE

Komplexní pozemkové úpravy
Závěrečné jednání – Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Přepychy u Opočna
a na části k.ú. Očelice, Záhornice a Nová Ves u Voděrad.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou (dále jen „pozemkový úřad“) svolává
po skončení lhůty pro vystavení návrhu a po vypořádání všech připomínek
k vystavenému návrhu závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky
pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Z důvodu epidemie COVID-19, z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a s ohledem na celkové počty účastníků řízení, přistoupil tentokrát pozemkový úřad k alternativnímu řešení tohoto kroku řízení o pozemkových
úpravách.
Podle zákona na závěrečném jednání pozemkový úřad vždy zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o němž bude
rozhodnuto. Z důvodů výše uvedených je tato informace zasílána písemně, přičemž všechny informace, které by byly pozemkovým úřadem sděleny
ústně na závěrečném jednání jsou uvedeny dále. Závěrečné jednání (v ústní
i korespondenční formě) má pouze informativní charakter a připomínky
vznesené na tomto jednání již nemohou žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.
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Komplexní pozemkové úpravy
Předmětem pozemkové úpravy byly všechny pozemky v území upravovaném pozemkovou úpravou bez ohledu na dosavadní způsob využívání a
existující vlastnické a užívací vztahy k nim, pokud nejsou ze zákona vyloučeny.
Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků, dotčené
orgány státní správy a další právnické a fyzické osoby, jejichž vlastnická nebo
jiná práva mohou být pozemkovou úpravou dotčena.
Pozemkový úřad zahájil řízení o provedení KoPÚ v k.ú. Přepychy u Opočna
dne 5. 5. 2016, z podnětu Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou z důvodu upřesnění přídělů. Zároveň bylo řízení o KPÚ zahájeno na základě podnětu pozemkového úřadu, který shledal
úpravy jako opodstatněné vzhledem k tomu, že se jedná o území zemědělsky
intenzivně využívané a nové uspořádání pozemků zabezpečí přístup všech
vlastníků, vyrovnání hranic a vytvoří podmínky pro racionální využití a
ochranu a tvorbu krajiny. Pozemkovými úpravami se zlepší retence vody
v krajině a navrhnou se opatření sloužící k ochraně území před záplavami.
Zhotovitelem geodetických a projekčních prací se na základě výběrového
řízení stalo Sdružení firem GEODÉZIE CINDR s.r.o, Geodézie Svitavy-ing.
Martin Dědourek CSc. a GALLO PRO s.r.o.. Reprezentantem sdružení se
stal ing. Miloslav Cindr, GEODÉZIE CINDR s.r.o., Česká Třebová. Firma
GALLO PRO s.r.o. ke dni 8. 11. 2018 zanikla.
Dne 1. 3. 2017 se konala schůzka se zpracovatelem, k řešení nedokončeného
přídělového řízení v k.ú. Přepychy u Opočna. Zjištěné nesoulady výměr byly
katastrem nemovitostí opraveny nebo řešeny řízením o opravě chyby.
Úvodní jednání proběhlo v sále Restaurace Katka dne 31. 3. 2017. Od dubna
až do října 2017 probíhalo zaměření skutečného stavu terénu a zjišťování
hranic obvodů upravovaného území, lesních pozemků a obvodů staveb za
účasti dotčených vlastníků. Zároveň bylo dne 5. 6. 2017 veřejnou vyhláškou
oznámeno rozšíření obvodu upravovaného území o část katastru Očelice,
Záhornice a Nová Ves u Voděrad.
V únoru 2018 byly vyloženy a vlastníkům rozeslány soupisy nároků. K vystaveným soupisům nároků bylo podáno 6 námitek, na které bylo písemně
odpovězeno. Soupisy nároků byly v průběhu řízení aktualizovány, zejména
v důsledku změn vlastnictví (prodej, dědictví atd.).
Od dubna roku 2018 do února 2019 byl ve spolupráci se sborem zástupců a
Obcí Přepychy u Opočna zpracován plán společných zařízení. Tento plán byl
po kladném vyjádření orgánů státní správy schválen zastupitelstvem obce
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Komplexní pozemkové úpravy
Přepychy na veřejném zasedání dne 28. 2. 2019. a dne 26. 6. 2019 byl schválen
zastupitelstvem obce Očelice. Tento plán vytvořil mimo jiné prostorové podmínky pro protipovodňovou ochranu obce, zadržení vody v krajině, rekonstrukci stávajících cest a vybudování několika cest nových, protierozní opatření a vymezení již platných územních systémů ekologické stability. Plán byl
následně v dílčích částech aktualizován o doplňkové cesty, které vznikly při
návrhu nového uspořádání pozemků pro zpřístupnění parcel.
S aktualizovaným plánem společných zařízení byl seznámen sbor zástupců
a opět byl předložen ke schválení zastupitelstvu obce, a to na zasedání dne
23. 9. 2021.
Návrh nového uspořádání pozemků byl projednáván od května 2019 do října roku 2020, kdy byl návrh předán pobočce. Zhotovitel projednával návrh
opakovaně, se snahou dosáhnout maximální možné míry konsensu. Vlastníkům, kteří se k návrhu projednávaném projektantem případně k jeho
změnám nevyjádřili, byl návrh zaslán poštou s výzvou k vyjádření. Návrh
pozemkových úprav byl vystaven od 22. 12. 2021 po dobu 30 dnů na SPÚ
– Pobočce Rychnov nad Kněžnou a Obecním úřadě v Přepychách. Na obecním úřadě v Obci Očelice, Obci Voděrady a Obci Trnov byla vystavena pouze ta část návrhu KoPÚ, která územně spadá do příslušné obce. V této době
bylo možno podávat poslední připomínky k návrhu. Žádná připomínka
k návrhu nového uspořádání Komplexních pozemkových úprav Přepychy
u Opočna nebyla v zákonné době doručena.
Výměra zahrnutá do KPÚ			
895, 4635 ha
Z toho výměra řešená dle § 2 			
894, 8901 ha
Z toho výměra neřešených parcel			
0,5734 ha
Počet LV vstupujících do KPÚ			
209
Počet LV vystupujících podle návrhu KPÚ		
211
Počet vlastníků vstupujících do KPÚ		
265
Počet účastníků řízení KPÚ			
310
Počet parcel vstupujících do KPÚ		
1 412
Počet parcel neřešených dle §2 zákona		
6
Počet parcel vystupujících podle návrhu KPÚ
869
Počet parcel se snížil o				
38,46 %
Celková cena díla s navýšením částky o Analýzu odtokových poměrů
Vojenického potoka a Inženýrskogeologický průzkum by měla činit:
4.843 872,50 Kč s DPH.
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Komplexní pozemkové úpravy
V rámci návrhu pozemkové úpravy byla řešena změna katastrální hranice a
to mezi k.ú. Přepychy u Opočna a k.ú. Očelice. Návrhem byla řešena spůlná
podélná hranice v polní cestě, která byla upravena tak, aby parcela cesty byla
oddělena kolmo při zachování výměry vedené v katastru nemovitostí. Zpracovaný návrh KoPÚ odsouhlasili vlastníci 100% výměry řešených pozemků.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou v souladu s § 11 odst. 4. zákona č. 139/2002
Sb., který říká, že pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry
pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2. Pozemkový úřad tedy
vydá rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (1. rozhodnutí).
Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ bude v katastrálním operátu ke všem řešeným pozemkům vyznačena plomba, a to až do
doby nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
práv (2. rozhodnutí). Mezi 1. a 2. rozhodnutím zpracovatel vyhotoví digitální katastrální mapu řešeného území, která bude předložena katastrálnímu
pracovišti ke schválení. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
práv (2. rozhodnutí) se zapisuje do katastru nemovitostí, a to zpravidla v den
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15. dnem vyvěšení na úřední desce).
Následně, ke konci hospodářského roku, končí všechny nájemní smlouvy
(§ 11 odst. 8 zák.č.139/2002 Sb.) a je třeba uzavřít nové. Také je potřeba po
zápisu nových parcel do katastru nemovitostí podat nové daňové přiznání.
Vlastníci budou vyzváni k uplatnění požadavků na vytyčení nových pozemků. Pozemkový úřad zajistí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno
a označeno v terénu podle potřeby vlastníků. Stabilizace hraničních bodů
se provede plastovými mezníky a budou předány protokolem. Tím vlastník
přebere veškerou zodpovědnost za zničení nebo poškození bodu, jeho nové
zaměření a osazení již bude hradit z vlastních prostředků. Stát hradí vytyčení pouze jednou, bez určení časového limitu. Proto by měl každý sám za
sebe posoudit, zda a které hranice bude požadovat nezbytně nutně vytyčit již
nyní, nebo zda si tuto možnost úhrady vytyčení na náklady státu ponechá
k provedení do budoucna. Trvalá stabilizace nebude provedena na intenzivně obhospodařovaných pozemcích z důvodu poškození zeměměřičského
bodu zemědělskou technikou.
Tímto byly zhodnoceny výsledky KoPÚ. S návrhem nového uspořádání pozemků, o kterém bude následně rozhodnuto, byli účastníci seznámeni vystavením návrhu.
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Komplexní pozemkové úpravy
V řízení o pozemkových úpravách je postup podle § 36, odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahrazen
vystavením návrhu a závěrečným jednáním. Návrh KoPÚ byl vystaven od
22. 12. 2021 do 21. 1. 2022 na úřední desce Obce Přepychy, Obce Očelice,
Obce Trnov, Obce Voděrady a SPÚ - Pobočky pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou. V této době měli účastníci řízení poslední možnost uplatnit
u pozemkového úřadu k vystavenému návrhu námitky a připomínky.
Realizační práce – Realizace společných zařízení bude záviset na výši přidělených finančních prostředků, případně aktivně získaných prostředků z jiných zdrojů.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat starostce Obce Přepychy,
paní Zdeňce Seidelové za mimořádně velkou podporu a pomoc při jednání
s vlastníky, aktivnímu sboru zástupců a všem, kteří měli trpělivost s probíhajícím řízením a svojí vstřícností se podíleli na přípravě projektu.
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Státní pozemkový úřad

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po příjemně strávených vánočních svátcích i k nám zavítali Tři
králové.
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VARHANY S RODNÝM LISTEM Z PŘEPYCH
a otiskem Václava Javůrka
Varhanář Ivan Bok vrátil baroknímu nástroji v klášterním
kostele Narození Páně v Opočně
hlas charakteristický 18. století.
A proč se zajímáme o opočenské
varhany? Inu ony byly původně
postaveny pro kostel sv. Prokopa v Přepychách v roce 1747. Do
Opočna byly protokolárně předány 17. 6. 1875, poté co u nás již
zněl zvuk Hanischových varhan
vystavěných v roce 1872. A nejen
to. S klávesy nástroje se laskal i
přepyšský rodák Václav Javůrek
(*1887). Prvně to bylo v prosinci roku 1906, jak poznamenal ve
svém deníku: „.....začal jsem se učiti u pana ředitele kůru Tajchmana
v Opočně na varhany. 25. prosince
jsem poprvé hrál při mši sv. „Na
úsvitě“. V půstě jsem chodil každý
den hrát na mši - vynechav pouze
jednou.“ Po 21 letech, v roce 1937,
Ivan Bok restauroval Hanischovy varhabyl Václav Javůrek v konkurzu vyny v kostele sv. Prokopa v letech 2015brán za ředitele kůru a varhaníka
2017. Nyní vdechl nový život i těm
v Opočně. Není proto s podivem,
v klášterním kostele Narození Páně
že i přepyšští rádi přispěli k jejich
v Opočně. Varhany a dění okolo nich
obnově. O osudech Václava Javůrobohatí kulturní dění a přispějí k turiska a jeho rodiny vás seznámíme
tické přitažlivosti našeho kraje.
v Přepyšském zpravodaji 1/2022.
Práce na znovuzrození varhan probíhaly více let, povrchové úpravy a obnovy
zcela potlačeného zlacení se ujal, podobně jako v Přepychách, Miroslav Zvonař. V dobách přepyšských bývaly varhany buď holé dřevěné, nebo opatřené
bílými a šedými povrchy. Po instalaci v Opočně obdržely tmavé dubové fládrování, což bylo ponecháno v nové kvalitě.
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VARHANY S RODNÝM LISTEM Z PŘEPYCH
Poděkování patří panu Janu Kubátovi, který se ve věku devadesáti let, kdy
vcelku hladce prodělal nákazu koronavirem, zhostil výroby kovových píšťal.
Věnuje se tomuto řemeslu ve šlépějích svého otce v Kaňku od roku 1945, kdy
mu bylo patnáct let.
Varhany jsou v pravidelném provozu od Tří králů 2022 a budou požehnány na
Velikonoce. Dle slov restaurátora Ivana Boka by se to nepodařilo bez velkorysého zázemí a všeobecné podpory ze strany paní starostky Přepych Zdeňky
Seidelové.
Na financování výdajů farnosti ve prospěch projektu se podílelo svými dotacemi město Opočno, Královéhradecký kraj a bezpočet dárců.
-vzde, KraJ-

KNIHOVNA U LENKY
Do naší knihovny jsme pořídili audioknihu Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Jedná
se o životopis zakladatele firmy Baťa (1876
– 1932). Autor knihy Antonín Cekota, redaktor baťovských novin, byl jeho blízkým
spolupracovníkem. Kniha odhaluje mnohá
tajemství ze života Tomáše Bati i klíčových
okamžiků firmy Baťa. Sám autor byl mnoha
příhodám osobně přítomen. Knihu namluvil Alfred Strejček.

Alfred Strejček vstoupil do síně slávy.
Gratulujeme a prostřednictvím našeho
zpravodaje vzpomínáme na jeho
milou návštěvu a úžasný umělecký zážitek.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral
uvedl ve středu 21. ledna 2022 osobně do rozhlasové Síně slávy herce, moderátora, scénáristu, hudebníka a pedagoga Alfreda Strejčka: „Je pro mě
velkou ctí uvést do Síně slávy Českého rozhlasu Alfreda Strejčka. Oceňuji jeho mnohaletou práci pro
Český rozhlas, přičemž bych rád vyzdvihnul zejména Alfred Strejček v kostele sv.
Prokopa 11. 11. 2016.
jeho výjimečnou recitátorskou práci.“
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SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY - 2022 / začátky od 6 hodin

12. 3.
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.

30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.

11. 6.
25. 6.
9. 7.
23. 7.
6. 8.
20. 8.

3. 9..
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.

15. 10.
22. 10.
29. 10.
12. 11.
26. 11.
3. 12.

Vstupné do areálu: dospělí, důchodci + invalidé 10 Kč
Místenky prodejců (3,5 m): 150 Kč
Občerstvení a WC v areálu SK
Informace: p. Šabatová: 727 877 533, Miroslav Pavel: 774 652 855

Parkujte pouze na vyhrazených parkovištích
Sledujte aktuální informace: www.prepychy.cz
KULTURNÍ KALENDÁŘ
MASOPUST

12. 2.
od 8:30 hod.

Sraz u hasičské zbrojnice

12. 3.

KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
Restaurace Katka

ProPřepychy
SDH

PŘIPRAVUJEME
18. 6. TRAKTORIÁDA | 1.-3. 7. Sraz fanoušků vozů ŠKODA, Burza veteránů |
5. 7. Festival dechových hudeb Karla Pšeničného | 20. 8. O přepyšské
kormidlo - soutěž netradičních plavidel | 27. 8. Loučení s prázdninami
Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční rada: Vladimír Zdeněk, Jana Zilvarová, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková, Zdeňka Seidelová a Jiří Králíček.
Foto: archiv Obce Přepychy, spolek SK Přepychy, Jozef Papík, Mirka Fryntová. Registrace: MK ČR E 22540
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akce proběhne
v sobotu
2022

zahájení

12.2.

8:30

v
h
u hasičské zbrojnice
v Přepychách

9:00

od
h
Masopustní průvod obcí
s živou hudbou

Akce proběhne za stávajících opatření proti Covid-19
nařízené vládou ČR - více informací naleznete na :
https://covid.gov.cz/opatreni/kultura/omezeni
-konani-pouti-podobnych-tradicnich-akci

