
   

 

     Co se nám povedlo                            Křenovský zpravodaj 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda o využívání sběrného 

dvora ve Staňkově 

Obec Křenovy uzavřela s Městem 

Staňkov dohodu o využívání 

sběrného dvora ve Staňkově. Obec 

Křenovy vydá zájemcům o využití 

služeb sběrného dvora potvrzení, 

které jim umožní odkládat odpad do 

sběrného dvora. Bez tohoto 

potvrzení nebude možno bezplatně 

sběrný dvůr využít.  

Oprávněná osoba může do sběrného 

dvora vyvézt v konkrétní otevírací 

den max 1 přívěsný vozík za osobní 

auto. 

Provozní doba sběrného dvora: 

pondělí 13.00 – 17.00 hod 

středa   13.00 – 17.00 hod 

sobota   08.00 – 13.00 hod 

Úpravy či změny provozní doby 

sledujte na internetových stránkách 

www.mestostankov.cz 

 

Rekonstrukce dětského hřiště 

Byla provedena obnova dětského a 

workoutového hřiště. Pořízena byla 

jednověžová sestava, pyramida, 

houpačka, pružinové houpadlo a 

nově také workoutová sestava. 

Přestože hodně práce bylo 

provedeno brigádně ve spolupráci 

s SDH Křenovy celkové náklady 

činily bezmála 320 tisíc Kč. Tímto 

bychom chtěli také poděkovat fy 

ZEAS a.s. Puclice za finanční 

příspěvek ve výši 50 tisíc Kč. 

 

Oddechové a informační zóna 

za novou autobusovou 

zastávkou 

V letošním roce se nám kromě 

dětského hřiště povedlo dokončit 

také prostranství za novou 

autobusovou zastávkou. Bylo 

vybudováno oplocení z 

gabionových prvků, osazeny 

lavičky a stání pro kola. 

Dominantní dřevěný přístřešek je 

zbudován na dlážděném 

podkladu a bude v budoucnu 

doplněn o tabule s informacemi a 

zajímavostmi o obci. 

Nezapomněli jsme ani na zeleň. 

Byly vysazeny 3 stromy, podél 

oplocení 50 ks keřů a celý 

pozemek byl oset travou. Na 

celou akci nám bylo poskytnuta 

dotace ve výši cca 540 000 Kč z 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

To je zhruba 60% celkově 

vynaložených nákladů na akci. 

Doufáme, že nově vzniklé 

prostory přispějí ke zlepšení 

vzhledu obce a zkvalitnění života 

v Křenovech. 
 

Cyklotrasa Křenovy-Vránov 

Napojení naší obce na cyklotrasu 

a možnost zajet si na kole do 

Staňkova nebo si vyjít na 

procházku, popř. kolečkové 

brusle umožnila rekonstrukce 

polní cesty. 

Protierozní a protipovodňová 

opatření  

Odvodňovací příkop, výsadba 

ovocných stromů a protierozní 

zatravnění byla realizována ve 

dvou lokalitách v obci, a to nad 

rybníkem s vyústěním do potoka 

Lukavice a u teletníku s vyústěním 

do řeky Radbuzy. Stavební práce 

byly dokončeny na podzim. 

Funkčnost zatím nebyla ověřena. 

 

Na prahu nového roku 2021 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Také spoustu 

splněných tajných přání, hodně radosti ze života a hlavně, aby se vám v Křenovech dobře žilo. 

Obecní úřad v Křenovech je připraven se o vaše potřeby a přání postarat. Budeme rádi za každou 

vaši zpětnou vazbu a za jakýkoliv projev náklonnosti a podpory, kterou nám, a hlavně naší obci 

vyjádříte. Těšíme se na spolupráci a vzájemná setkávání v roce 2021. 

 

Informace obecního úřadu 
Poplatky, termíny a další provozní informace 

Komunální odpad 

Termíny vývozu pro 1. pololetí roku 2021: 

leden: 5., 12., 19., 26.        duben: 6., 13., 20., 27. 

únor: 2., 9., 16., 23.           květen: 4., 18.    

březen: 2., 9., 16., 23., 30. červen: 1., 15., 29. 

Cena se navyšuje a poplatek je splatný jednorázově: 

Trvale žijící osoba:                   450,-Kč/rok/osoba 

Chalupáři:                                 550,-Kč/rok/nemovitost  

Tříděný odpad 

Sklo, plasty, papír – 2 sběrná místa 

nádoby umístěné v prostorách u parčíku u kapličky 

nádoby na návsi naproti budově obecního úřadu (zde je 

umístěna také nádoba na rostlinné oleje) 

Bioodpad 

Bioodpad je řešen v naší obci kompostéry, které měl 

možnost každý získat. Obecní úřad vlastní ještě několik 

volných kompostérů, v případě vašeho zájmu požádejte 

váš obecní úřad. Další vámi vyprodukovaný bioodpad 

lze umístit do kontejnerů na listí a bioodpad ze 

zahrádek.  

Objemný odpad, nebezpečný odpad 

Na základě nové smlouvy lze tento druh odpadů 

odevzdávat ve Sběrném dvoře ve Staňkově – 

podrobnější informace naleznete na str. 4 zpravodaje.  

Poplatek ze psů 

První pes:                                       100,-Kč 

Druhý a každý další pes:                150,-Kč 

Vodné a stočné 

Na rok 2021 byla stanovena cena vodného a 

stočného včetně DPH 46,63 Kč/m3. 

Termín platby všech poplatků 

Poplatky mohou být uhrazeny v pracovní době na 

OÚ Křenovy nebo bankovním převodem na účet 

obce vedený u České spořitelny Horšovský Týn 

číslo 762079309/0800. Jako variabilní symbol 

uvádějte číslo popisné. Veškeré poplatky musí být 

zaplaceny do 30. 6. 2021. 

Samovýroba dřeva 

V případě vašeho zájmu o palivové dřevo prosím 

kontaktujte váš obecní úřad, popř. lesního 

hospodáře. 

Pracovní doba a úřední hodiny: 

Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00 – 13.00 hod 

středa: 16.30 – 19.00 hod          úřední den 

Starostka a místostarosta jsou přítomni vždy 

v úřední dny nebo i jindy po domluvě.  

Kontakty a aktuální informace: 

www.krenovy.cz 
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Úspěšné získání dotace z dotačního programu 

Podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí 

Plzeňského kraje v roce 2020 

Obci se podařilo získat finanční prostředky ve výši cca 

30 tisíc korun a za ně bylo pořízeno následující 

vybavení. 

Vozidlová radiostanice DM2600 se standartním 

mikrofonem, ruční radiostanice DP1400 pro mužstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudnice C52 Tajfun – Profi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékárnička – záchranářský batoh Water Stop Profi 

vybavený. 

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Na tuto akci 

se bohužel finanční prostředky sehnat 

nepodařilo, přesto si všichni uvědomujeme 

důležitost a naléhavost situace. 

Budeme sledovat veškeré vhodné dotační tituly, 

abychom potřebné finanční prostředky získali.  

Jedná se o částku cca 3 700 000 Kč.  

Činnost sboru 

Bohužel ani na začátku nového roku se situace 

ohledně společných setkávání více osob nezlepšila. 

Vždyť poslední hasičskou schůzí byla výroční 

valná hromada, která se konala 18.1.2020. Výbor 

SDH však ani v této době nezahálel a sešel se 

celkem 4krát. Projednávaly se organizační 

záležitosti a zhodnocení činnosti sboru. Hasiči se 

mimo jiné podíleli na přípravách podkladů pro 

dětské a workoutové hřiště, zúčastnili se jarního 

úklidu obce, organizovali výdej dezinfekce, 

pomáhali a podporovali obec při přípravách 

kulturního a společenského života. Organizovali 

masopust, tradiční turnaj v šachu a stolním tenisu, 

aktivně se zúčastnili charitativní akce Běh pro 

Elišku, ale našli si čas i na hasičský sport. 

Zúčastnili se celkem 11 soutěží a na dvou získali 

krásné třetí místo.  

Na jaro chystáme sběr železného šrotu a v rámci 

jarního úklidu v obci bychom rádi opravili altán u 

dětského hřiště. Máme v plánu zorganizovat 

tradiční vesnickou zabijačku, běžecké a hasičské 

závody.  

Těšíme se na vaši společnost ať už při práci nebo 

při zábavě a doufáme, že si rok 2021 budeme 

společně užívat ve zdraví, bez nehod a požárů. 

Projektová dokumentace – 

Křenovy – odkanalizování obce 

Obec Křenovy má částečně 

vybudovanou jednotnou kanalizační 

síť, na kterou je po předčištění v 

septicích napojeno cca 81% 

obyvatel. Odpadní vody jsou touto 

kanalizací odváděny přímo do 

Radbuzy. Vybudována je převážně z 

betonových trub DN 300, svým 

provedením, především hloubkou 

uložení a netěsností, nevyhovuje 

současným normám. V souvislosti 

s tím byla zpracována variantní 

studie odkanalizování obce.  

Cílem této studie je navrhnout 

variantní řešení odkanalizování a 

čištění odpadních vod v obci 

Křenovy. Z celkového počtu 10 

variant byla vybrána varianta č. 3. 

V obci Křenovy je v rámci této 

varianty navržena nová gravitační 

kanalizace z PVC DN 250 o celkové 

délce 1 226 m a kanalizačního 

výtlaku o celkové délce 1 471 m. 

Odpadní vody jsou odvedeny do 

nově zbudované čerpací stanice, 

která je situovaná v blízkosti řeky 

Radbuzy. ČS je umístěna 

v záplavovém území a bude muset 

být vyvýšena nad hranici záplavové 

oblasti. Převážná část stavby je 

umístěna na pozemcích obce. 

Komunikace I. třídy se 2x přechází 

protlakem a cca 190 m je umístěno 

v této komunikaci, z toho 81 m je 

umístění gravitační kanalizace 

souběžně s výtlakem. Výtlak je 

vedený do přilehlé obce Vránov a do 

nově zbudovaného kanalizač. 

systému. Odpadní vody budou dále 

odvedeny na ČOV Staňkov. 

Při obnově komunikace I. třídy, ve 

správě ŘSD ČR, může dojít k 

navýšení nákladů, dle konkrétních 

požadavků ŘSD ČR.  

Odhadované náklady na zpracování 

projektové dokumentace jsou cca 

400 tisíc Kč a následně na výstavbu 

kanalizace jsou cca 12 milionů Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

Komplexní průtah obce 

Křenovy – příprava projektu 

Na základě výsledků bezpečnost. 

inspekce průjezdního úseku 

silnice I/26 obcí Křenovy byla 

ověřena naléhavost komplexního 

řešení. Za tímto účelem byla 

zhotovena studie, která zahrnuje 

opatření pro zmírnění rizik: 

1) Doplnění chodníků, přechodů 

pro chodce, přesuny autobus. 

zastávek.  

2) Navržení opatření omezení 

rychlosti na vjezdech do obce 

v podobě zpomalov. ostrůvků. 

3) Chybějící veřejné osvětlení. 

4) Omezený rozhled a nedostat. 

šířka napojení míst. komunikací. 

V současné době probíhají na 

OÚ jednání ohledně výběru 

optimální varianty pro zadání 

projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklotrasa – propojení 

s Horšovským Týnem 

Obec Křenovy má veliký zájem na 

vybudování dílčí části tohoto 

úseku mezinárodní dálkové 

cyklotrasy CT3, kdy po jeho 

vybudování bude možné v úseku 

Křenovy - Semošice svést 

cyklistickou dopravu ze silnice 

I/26. Celkové náklady na výstavbu 

předmětného úseku na k.ú. 

Křenovy jsou rozpočtovány ve 

výši 5 500 000 Kč. Z rozpočtu 

obce je na realizaci tohoto projektu 

možné uvolnit maximálně 300 000 

Kč, proto obec Křenovy musí 

požádat Plzeňský kraj o 

individuální dotaci a je na jejím 

přijetí závislá. 
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