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Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 2. vydání Drbny v tomto roce.

Stejně jako v loňském roce, ani letos nezačínají adventní svátky tak, jak bychom si všichni
přáli. Přesto doufám, že nám to nezabrání prožít nejkrásnější část roku s našimi rodinami,
mezi nejbližšími. Advent ale není jen časem rozjímání, odpočinku a očekávání před
vánočními svátky. Je také symbolem nové naděje, kterou v současné době potřebujeme více
než kdykoli předtím. Nezbývá než věřit, že tato doba pomine a bude lépe.

U nás v Jeřmanicích jsme čas adventní zahájili adventním koncertem pěveckého sboru
Musica Fortuna. I přes velmi malou účast byla v kostele nádherná atmosféra. Vzhledem
k situaci jsme ale nuceni další plánované akce zrušit. Opět se tak letos neuskuteční koncert
vánočních koled se skupinou Subulcus ani Mikulášská besídka. O tom, zda bude na Štědrý
den vánoční bohoslužba, budeme včas informovat.
V sobotu 18.12.2021 by se měl uskutečnit zájezd do pražského divadla Palace na hru
Manželský poker, v hlavní roli Jiří Langmajer. Zatím zůstává v platnosti.
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
V září 2020 Obec vyhlásila architektonickou soutěž „Mateřská škola, seniorské bydlení a
veřejné prostranství centra obce Jeřmanice“. Soutěž probíhala dle soutěžního řádu České
komory architektů. Předmětem soutěže byl návrh urbanistického, architektonického a
krajinářského řešení novostaveb mateřské školky, seniorského bydlení a veřejných
prostranství centra obce. Na 1. místě se umístil návrh účastníka ov architekti s.r.o. S vítězem
byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti vedoucí k získání potřebných povolení. Dle této smlouvy byla zpracována
studie, která byla představena veřejnosti na veřejném projednávání 1.11.2021. O zadání
dalšího stupně vedoucího k získání územního rozhodnutí rozhodne zastupitelstvo obce.
Katalog soutěže naleznete zde:
https://issuu.com/obecjermanice/docs/jer_katalog_211015_jednostranky
HALA JEŘMANICE MILÍŘSKÁ
Soukromý investor plánuje stavbu haly pro výrobu a skladování na pozemku p.č. 542/1 v k.ú.
Jeřmanice. V současné době probíhá územní řízení o umístění záměru v území. Obec
prostřednictvím advokátní kanceláře INVICTA podala Podnět k provedení přezkumného
řízení stanoviska odboru územního plánování MML. Odbor územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Libereckého kraje zrušil závazné stanovisko MML, odboru ÚP,
rozhodnutím ze dne 9.7.2021. Investor upravil projekt stavby, došlo ke snížení celkové výšky
stavby o 5 m, čímž je splněn výškový regulativ budovy. Zároveň požádal Odbor územního
plánování MML o vydání nového závazného stanoviska, to doposud vydáno nebylo.
OPTICKÁ SÍŤ V OBCI
Společnosti Coprosys-LVI s.r.o. má zájem realizovat v obci vysokorychlostní internet za
pomoci optického kabelu, tím by došlo ke zlepšení poskytovaných služeb. Na základě
usnesení zastupitelstva č. 8/2019 byla uzavřena dohoda o spolupráci. Kvůli pandemii
koronaviru se realizace pozdržela, společnost Coprosys hodlá v realizaci sítě pokračovat.
V rámci budování optické sítě chce v obci umístit toto zařízení : optický kabel, technologii
v budově č.p. 263 a příhradu na pozemku p.č. 802/172. Zastupitelstvo projednalo návrh
společnosti Coprosys na zasedání 27.10.2021 s tím, že o vybudování optické sítě má Obec
zájem. Vyslovilo souhlas s umístěním technologií. Smlouvy o služebnosti pozemků a nájemní
smlouva budou řešeny následně.
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY:
Reflexní prvky
Obec se zapojila do projektu „Rozšíření retroreflexních prvků do menších obcí“, který má za
cíl zvýšit viditelnost chodců a cyklistů a také jde o opatření pro bezpečnou jízdu řidičů všech
vozidel. První tubus s reflexními prvky byl umístěn na autobusovou zastávku Javorník.

Bohužel byl během dvou dní zdemolován neznámým vandalem, umístění dalších tubusů tedy
zvažujeme.
STÁNÍ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V rámci mikroregionu Císařský kámen jsme získali dotaci na kontejnerové stání. Na Sibiři by
tak mělo vzniknout na pozemku p.č. 1062/2 stejné stání, jako je u obchodu. Stávající
umístění kontejnerů v křižovatce ulic Sněhová a U Vodojemu je nevhodné. V současné době
proběhlo výběrové řízení, realizace na jaře 2022.
AUTO JSDHO
Obec získala v roce 2020 dotaci od Ministerstva vnitra ČR a od Libereckého kraje na pořízení
nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Auto mělo
být dodáno do 31.3.2021. I tento projekt byl ovlivněn pandemií coronaviru. Vzhledem
k nedostatku čipů na trhu nebyl dodavatel schopný splnit termín a museli jsme požádat o
prodloužení realizace termínu projektu. Nakonec hasiči nové auto přebírali 29.9.2021. Jedná
se o FORD Transit, vůz je upraven a vybaven pro potřeby jednotky. Cena vozu 1.279.018,- Kč,
z toho dotace od Ministerstva vnitra ČR 450.000,- Kč a 300.000,- Kč od Libereckého kraje.
Doufáme, že nový vůz bude hasičům dlouho sloužit. Jednotka funguje velmi dobře, počet
výjezdů neustále stoupá. Všem členům jednotky i SDH bych chtěla poděkovat, že se ve svém
volném čase starají o bezpečí nás všech a pomáhají při ochraně našeho zdraví a majetku.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V říjnu proběhlo 1. vítání občánků v tomto roce. Vítali jsme děti narozené koncem roku 2019
a v 1. pololetí 2020, bylo to tedy takové akčnější, děti se nám rozprchly po Klubíčku. Nakonec
se ale podařilo a mezi nové občany obce jsme přivítali Daniela, Dominika, Miu a Anastázii.
O měsíc poději jsme vítali nové občánky narozené v období 1-8/2021: Aničku, Čeňka,
Melánii, Františka a Alžbětu. Obec se i nadále rozrůstá, další vítání plánujeme v prvních
měsících roku 2022.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od 1.1.2022 dojde ke změně odpadového hospodářství. V souvislosti s novým zákonem o
odpadech č. 541/2020 Sb. schválilo zastupitelstvo dne 27.10.2021 vyhlášku č. 1/2021, kterou
se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. Systém zůstává víceméně zachován,
došlo k úpravě vyhlášky dle nové legislativy.
V souvislosti s novým zákonem o odpadech došlo ke změně poplatku za odpad.
Do konce roku 2020 mohla obec zvolit jeden ze tří způsobů zpoplatnění:
1. místní poplatek za provoz systému
2. poplatek podle zákona o odpadech
3. úhrada na základě smlouvy
V roce 2021 mohla obec zůstat u dosud zavedeného systému, od roku 2022 již lze využít
pouze jeden ze dvou místních poplatků:
1. poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ( dle hlášeného TP nebo vlastnictví
nemovitosti)
2. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obec přešla v roce 2019 od místního poplatku za provoz systému k výběru poplatku dle
zákona o odpadech. Vlastník každé nemovitosti v obci si stanovil velikost nádoby na odpad a
dle toho odváděl poplatek. U tohoto systému by chtěla Obec zůstat, poplatek však již nelze

vybírat dle zákona o odpadech, poplatek bude vybírán jako místní poplatek dle zákona č.
565/1990Sb., o místních poplatcích. Při tvorbě vyhlášky se Obec rozhodla pro poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, konkrétně dle objednané kapacity
soustřeďovacího prostředku. Systém tedy zůstává zachován, vlastník každé nemovitosti
v obci si stanoví velikost nádoby na odpad a dle toho bude odvádět poplatek. Nově je cena
stanovena dle zákona za 1l odpadu/rok. Sazba byla stanovena s přihlédnutím k cenám
svozové firmy 0,60 Kč/l. Ceny od 1.1.2022:

nádoba 60 l

svoz 1 x 14 dnů

1.560 l / rok

CENA ZA
NÁDOBU PŘI
CENĚ 0,60 / l
936,00 Kč

nádoba 120 l

svoz 1 x 14 dnů

3.120 l / rok

1.872,00 Kč

nádoba 120 l

svoz 1 x 7 dnů

6.240 l / rok

3.744,00 Kč

nádoba 120 l

kombinovaný svoz

5.040 l / rok

3.024,00 Kč

nádoba 240 l

svoz 1 x 7 dnů

12.480 l / rok

7.488,00 Kč

pytle 120 l

15 x rok

1.800 l / rok

1.080,00 Kč

TYP NÁDOBY

ČETNOST SVOZŮ

5-9 měsíc 1x14dní, 10-4 měsíc 1x7 dní

LITRŮ / ROK

Nově vzniká vlastníkům nemovitosti ohlašovací povinnost, ohlášení musí podat nejdéle do
15.1.2022 . V ohlášení poplatníka si každý stanoví velikost nádoby, pro kterou se rozhodl.
Formulář ohlášení najdete na :
https://www.jermanice.cz/obecni-urad/formulare/
Aplikace V OBRAZE
Pokud se aktivně zajímáte o dění v naší obci, je tu pro vás mobilní aplikace V OBRAZE. Pokud
si aplikaci nainstalujete do svého chytrého telefonu, již vám nic neunikne. Na vše, co
zveřejníme na webových stránkách obce, vás aplikace upozorní. Již vám neunikne informace
o svolání zastupitelstva, zápis ze zasedání, usnesení, kulturní akce, rozpočet obce a další.
Více o aplikaci na: https://www.jermanice.cz/obec/aktuality/novinky-od-nas-do-vasehotelefonu-131cs.html
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásný a pohodový Advent,
šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví a pohody v novém roce 2022.

