
 

OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV 
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI 

V MĚSÍCI ČERVENCI 2022 
INFORMACE Z RADNICE:                                        

❖ V pondělí 4. července 2022 bude pokladna Obecního úřadu Vintířov uzavřena. 

❖ Od 11. července 2022 budou zahájeny práce na úpravě křižovatky u č.p. 100 (Nové Sedlo-
Vintířov pro nákladní dopravu). Úprava byla vyvolána požadavky občanů na bezpečnější 
přecházení. V průběhu úpravy bude omezena průjezdnost daného úseku, ale nemělo by dojít 
k jeho uzavření. Úpravy potrvají po dobu tří měsíců. Omlouváme se za vzniklé komplikace. 

❖ V průběhu měsíce července (mimo 4. července, kdy bude pokladna uzavřena) můžete         
v pokladně obecního úřadu, i přes platební terminál kartou, zaplatit pololetní platbu za odpady 
(v případě, že jste nezaplatili celou platbu začátkem roku). Platby můžete provést na obecním 
úřadě v úředních hodinách pondělí a středa od      8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. v jiné dny 
po dohodě, nebo můžete platbu převést na číslo účtu obce 2826391/0100, včetně vašeho 
variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek odpad. Tabulka variabilních 
symbolů a předpisů plateb, dle čísel popisných, je vyvěšena na stránkách obce v sekci       
služby-odpadové hospodářství https://www.vintirov.cz/cs/odpadove-hospodarstvi/. V případě 
jakékoliv nejasnosti kontaktujte obecní úřad, tel. 352665416.  Výši poplatků nebo variabilní 
symbol Vám rádi sdělíme.  

❖ Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. 
Termín pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu vyprší volebním stranám v úterý 19. 
07. 2022 v 16:00 hodin. Pro potřeby politických stran, politických hnutí, jejich koalicí, nezávislých 
kandidátů či jejich sdružení, sdružení politických stran či politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, doporučujeme, aby k podání kandidátních listin k Obecnímu úřadu Vintířov, jako 
registračnímu úřadu, využily vzory přiložených formulářů na webových stránkách obce. Bližší 
informace jsou vyvěšeny na stránkách obce a úřední desce (např. počty podpisů na peticích, 
apod.). 

❖ Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní 
činnost v obci Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních akcí lze podávat do                    
30. listopadu 2022. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici 
na adrese  http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/ nebo v kanceláři č. 2. Žádáme všechny 
žadatele o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na předložené 
projekty z vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2023. Vybrané projekty budou 
zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2023 a podporovány obcí. Pro rok 2023 
už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2023 
v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do           
30. listopadu 2022 podat na podatelně obecního úřadu.    

❖ Místní knihovna bude v době do 1. července do 15. srpna 2022 mimo provoz z důvodu 
čerpání dovolené.  

❖ Upozorňujeme občany, že Mateřská škola Vintířov bude v době od 18. července do 13. srpna 
2022 mimo provoz z důvodu dovolené. V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení MŠ. 

❖ Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v době od 7. do 23. července 2022 uzavřeno Sportovní 
centrum Vintířov. 

❖ Karlovarský kraj vyhlásil již 6. ročník ankety Senior roku 2022. Tato anketa si kladla od 
prvopočátku za cíl podpořit aktivní stárnutí obyvatel v Karlovarském kraji a posílit postavení 
seniorů ve společnosti. Akce je věnována seniorům jako poděkování za jejich celoživotní práci    
a úsilí. Návrhy na oceněné seniory je možné zasílat do 15. srpna 2022 prostřednictvím 
anketního lístku, který je umístěn na webových stránkách Karlovarského kraje: www.kr-
karlovarsky.cz nebo přímo na tomto odkazu: https://www.kr-karlovarsky.cz/php/seniorroku/ Lístek 
lze vytisknout, vyplnit a zaslat na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Kateřina Rentková, 
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06, ev. zavolat   na telefonní číslo 354 222 633 a lístek vyplnit 
po telefonu. 

❖ V roce 2022 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu                    
26. listopadu 2022 od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se 
budou děti narozené v období 1.11.2021 – 31.10.2022. Každé narozené děťátko, které se se 
svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý dárek, pamětní list a finanční 
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hotovost. Z průběhu akce budou pořízeny fotografie, z nichž některé obdrží rodiče a další budou 
založeny do „Knihy zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů je potřeba, aby se zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý pobyt v obci, 
nebylo-li ještě přivítáno a mají-li rodiče zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2022, 
dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno vyzvednout na 
obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce www.vintirov.cz – formuláře. 

❖ Vzhledem k tomu, že je mnohými občany negativně vnímán problém s prašností, hlukem             
a občasným zápachem z okolních firem, rozhodli jsme se k tomuto tématu získat, co možná 
nejvíce informací. Zřídili jsme emailovou adresu: zp.vintirov@gmail.com, kam mohou občané 
zasílat své podměty. Zároveň zveřejňujeme telefonní čísla na největší společnosti, které působí     
v katastru naší obce a ze kterých mohou pocházet shora uvedené skutečnosti. Těmi jsou SUAS 
GROUP, a.s., tel. 352 465 034 a Lias Vintířov, tel. 352 673 142. Další možností je zavolat i na 
Obecní úřad Vintířov +420 352 665 416.      

❖ Upozornění na uzavření ordinace praktického lékaře dne 1., 4., 12., 13., 14.  července 2022   
z důvodu řádné dovolené nebo technických důvodů. Další informace  na dveřích ordinace. 

❖ Obecní úřad Vintířov oznamuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců dle zákona č. 312/2002 
Sb., na pozici úředníka finančního odboru. Druh práce: úředník 2.10.02 – finanční a mzdová 
účetní, správa pohledávek obce, agenda místních poplatků a evidence obyvatel, inventarizace, 
finanční plány a rozpočet, DPH, statistika, fakturace, atd. Pracovní poměr: na dobu neurčitou se 
zkušební lhůtou 3 měsíce. Předpokládaný nástup 1. září nebo dle dohody. Platová třída 
odpovídající druhu práce: platová třída 9, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Požadované 
vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání 
ekonomického směru. Podrobné požadavky a postupy jsou vyvěšeny na stránkách obce 
www.vintirov.cz nebo úřední desce obce.    

❖ Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do 
provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele 
zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za 
určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. 
Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají 
kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního 
vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. V souladu s platnou legislativou 
je v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního příjmu povinen zajistit provozovatel 
základnové stanice mobilní sítě (mobilní operátor). Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením 
problému je technický zásah přímo na Vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor 
musel učinit je nutné, aby Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto 
povinnost operátorovi uložil, tudíž se musí ČTÚ o Vašem problému včas dovědět. Aby celý 
proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle následujících zásad: Rušení 
televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu 
úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet postup, který je podrobně upraven na oznámení 
Českého telekomunikačního úřadu a v současné době je vyvěšen na stránkách obce 
www.vintirov.cz nebo úřední desce obce.   

 

KULTURA: 

❖ Letní kino. Zveme Vás v pátek 5. srpna a sobotu 6. srpna 2022 od 21.30 hod. na promítání 
pod širým nebem na tréninkovém hřišti za poštou. Promítat se budou komedie Kurz manželské 
touhy (pátek) a Poslední aristokratka (sobota). Sezení bude možno na tribuně, nebo na dece na 
hřišti, deky nutno mít vlastní. Místa na promítání nelze rezervovat. Zájemci si budou moci 
zakoupit občerstvení v podobě piva a nealko nápoje. Vstup na promítání bude zdarma. 

❖ V sobotu 20. srpna 2022 Vás srdečně zveme na další ročník ROCKFESTu Vintířov. 
Účinkující: Jinozem, Fallen Angels, Náhodný výběr, Tajfun, Beatové Družstvo, Abraxas, Civilní 
Obrana, Green Frog Feet, Jaksi Taksi, Kurtizány z 25. avenue a další regionální kapely. Start 
akce od 13.00 hodin na tréninkovém fotbalovém hřišti. Konec akce se předpokládá cca 23.00 
hod. Předprodej vstupenek začne začátkem července. Cena vstupenky v předprodeji 150,- Kč na 
místě 200,- Kč. Nadále platí, že děti do 150 cm výšky v doprovodu platících dospělých, držitelé 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P mají vstupné zdarma. Catering zajistí firma HVT. . Přijďte se pobavit    
a vytvořit výbornou atmosféru pro účinkující. Více informací na stránkách obce www.vintirov.cz 
nebo na Facebooku – Rockfest Vintířov. 

 

Přejeme krásné prázdniny a slunečnou dovolenou. 
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