
ZPRAVODAJ 

OBEC HOŘEŠOVICE  

_____________________________________________ 

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ  

V souvislosti s novým zněním zákona o odpadech a s tím souvisejícími rostoucími náklady na odvoz a 

likvidaci odpadu  Vás chceme informovat o plánech vedení obce při řešení této problematiky: 

- Náklady na svoz, třídění a likvidaci veškerých odpadů ,vzniklých v katastru obce  za minulý rok 
byly  ve výši cca.230 000,-Kč.Tyto náklady jsou částečně hrazeny z poplatků občanů za 
komunální odpad (cca.118 tis.) a příspěvkem EKO-KOM za tříděný odpad (cca.22,5 
tis.).Zbytek nákladů musí být dotován z obecního rozpočtu. 
Nový zákon o odpadech ukládá povinnost obcím zajistit i likvidaci bioodpadů, což opět 

povede ke zvýšení nákladů na jejich likvidaci . Aby mohla být výše poplatků pro občany 

zachována v současné výši ,obecní zastupitelstvo se  rozhodlo situaci řešit nákupem obecních 

kompostérů na likvidaci bioodpadu z obecních pozemků a pro občany nabízí možnost nákupu 

kompostérů o objemu 800l za zvýhodněnou  cenu 600,-Kč/kus, za podmínky následné 

likvidace bioodpadu na vlastním pozemku (např .jako hnojivo). 

- Nemalou částku platí obec také za odvoz tříděného odpadu, bohužel vzhledem 
k nedodržování pravidel pro ukládání zejména plastů a papíru (sešlápnutí PET láhví, rozebrání 
kartonových krabic) není možno plně využít kapacitu sběrných nádob a tím dosáhnout na 
vyšší příspěvek za třídění odpadu. 
Na vrata sběrného dvora bude proto instalována informační cedule s popisem jak  efektivně 

třídit a ukládat do kontejnerů jednotlivé komodity tříděného odpadu. Je ve vlastním zájmu 

každého z nás věnovat čas řádnému uložení tohoto odpadu, šetříme tím nejen přírodu, ale 

také vlastní peněženku. 

Žádáme tímto všechny občany, aby do sběrného dvora ukládali odpad pouze do 

příslušných nádob, neodkládali odpad, který není uveden na seznamu a udržovali pořádek 

v okolí kontejnerů. Na likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu je možno využít 

každoročně přistavované kontejnery .Do sběrného dvora také nepatří dřevní odpad ze 

zahrad apod. 

Děkujeme za pochopení  

        Martin Šťáva 

 



_________________________________________________________________________________ 

   PROVOZ OBECNÍ KANALIZACE  

     V  současné  době  je na  obecní  kanalizační  řad  napojeno   85  domácností , které  platí  stočné  a  

mají  uzavřenou  smlouvu  o  odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod.  Na  kanalizaci  není  dosud  

napojeno  12  domácností, které s obcí nemají uzavřenu smlouvu a likvidaci odpadních  vod  

provádějí sami vývozem fekálním  vozem.  

 Napojení na kanalizaci je v dnešní době nezbytností,  ale  také  i  podle  zákona  o  životním  prostředí  

téměř  povinností.  Likvidaci odpadních  vod  je  možno  podle  zákona  provádět,  buď  napojením  na  

obecní  kanalizaci,  nebo  vývozem  pomocí  fekálních  vozů  a  to  výhradně   na  čistírny  odpadních  

vod,  kde  dojde  vyčištěním  k  jejich likvidaci.  Zákon  o  životním  prostředí  zakazuje  jakýkoliv  

vývoz  na pozemky  nebo  vypouštění  odpadních  vod  na  skládky nebo do potoků.  

 Vybudování  obecní kanalizace a čistírny odpadních vod  si  vyžádalo investici ve výši 37 mil. Kč. 

Dotace  z fondu Ministerstva  zemědělství  činily téměř  29 mil. Kč.  

 Očekáváme, že v nejbližší  době  proběhne kontrola ze strany státu, která  bude prověřovat  jak  

efektivně  byly  dotační  prostředky   na  výstavbu  kanalizace a ČOV využity.  Kontrolu  provádí  orgán  

Inspekce  životního  prostředí  Praha. Kontrola  bude  zaměřena  zejména na domácnosti,  které 

nemají  s  obcí uzavřenu  smlouvu o  odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod. 

  Vyhláška  říká,  že  1 obyvatel za rok  vyprodukuje  minimálně  36 m3 odpadních  vod.  Například  

čtyřčlenná  domácnost,  která  není  napojena na  obecní  kanalizaci,  by měla mít tedy  doklad  na  

likvidaci 144 m3 odpadních vod  (za  rok)  s  vývozem na čistírnu  odpadních vod. Povinností  je  tyto   

doklady  uchovávat  po dobu tří  let.  

  Připojením na  obecní  kanalizaci  každá  domácnost  zaplatí   několikanásobně   menší částku  za  

stočné  než by  platila  za  vývoz  fekálním  vozem  do  čistírny.   Poplatek za likvidaci  odpadních vod a 

jejich vyčištění  činí na jednoho obyvatele v domácnosti  1037 Kč za rok. 

 Vyzýváme   občany,  kteří   dosud  své  objekty  na  kanalizaci  nenapojili,  aby  tak  v  nejbližší  

době  a  ve  vlastním  zájmu  učinili.  

  Provoz  čistírny odpadních vod  není  v současné  době  pro  obec  lacinou  záležitostí  neboť  za  

čištění  odpadních  vod  platí pouze  domácnosti  v naší  obci.  Čistírna je navržena pro likvidaci 

odpadních vod  pro obce Hořešovice, Hořešovičky a  Třebíz.  Kanalizace v obci  Hořešovičky  byla  

dokončena  v závěru minulého roku.  Počítá se  s připojováním většiny  domácností ještě  v tomto 

roce.  Obec  Třebíz  má momentálně platné stavební povolení a  přislíbenou  dotaci z prostředků  

Ministerstva zemědělství na výstavbu  vodohospodářské  infrastruktury.  Začít s výstavbou  by se 

mělo ještě v tomto  roce, dokončení se plánuje do konce roku  2016. 

 

  Při  realizaci  přípojky na  obecní  kanalizaci  raději  znovu  připomínáme,  že  ke  každé  nemovitosti  

musí  být  provedena  samostatná   kanalizační  přípojka  o  průměru  160 mm. Veřejná  část  každé  



kanalizační  přípojky  vždy končí  na  společné hranici  obecního  pozemku  a  pozemku vlastníka  

nemovitosti.   Přípojka   od  každého  domu,  až  ke  kanalizačnímu  obecnímu  řadu  je   vždy  celá 

vlastnictvím  majitele  nemovitosti.  Jedná  se i o část  přípojky,  která  je  na  obecních  a  státních  

pozemcích.   Příspěvek  vlastníka  nemovitosti  na  vybudování  kanalizačních  přípojek  na  jejich  

veřejné  části  byl  odsouhlasen   v zastupitelstvu  dne 2.11. 2011  ve  výši  15 000 Kč  na  jednu  

připojovanou  nemovitost  (jedno  číslo  popisné). 

  Část  kanalizační přípojky na  soukromém  pozemku,  to je  obvykle od  plotu  až k  domu,  si  musí  

každý vlastník  nemovitosti   investovat  sám.  Připojení  by  mělo  být  provedeno  vždy  před  

odpadní  jímkou,  která  se  tímto  vlastně  vyřadí  z  provozu.   Odpady  se  musí  tedy  z  domů 

vypouštět  přímo  bez  jakéhokoliv zdržení  v  různých  jímkách a  šachtách. Do  kanalizačního  řadu  se 

nesmí pouštět  staré  rozkládající se  odpady!!!!    Minimální  dimenze  kanalizační  přípojky  musí  

být  provedena  z  plastových  trubek  KGB  160 mm. Každá  přípojka  musí  být  opatřena   podle  

normy revizní  čistící  šachtou o  minimálním  průměru 400 mm,  která  by  měla  být  na  pozemku  

vlastníka  nemovitosti  a  to co  nejblíže  místu , kde  potrubí  opouští  pozemek.  V  případě  ucpání  

přípojky  se touto  revizní  šachtou  bez jakéhokoliv  kopání  nechá  provést  vyčištění  přípojky  

oběma  směry.   

   Vypouštět  do  kanalizace  se  smí  pouze  odpadní  vody z  WC,  koupelny  a  kuchyně. Do  

kanalizace  se  nesmí  vypouštět  dešťové  vody !!!! 

   Kanalizace  se  nesmí  zatěžovat   nerozložitelnými  odpady  (což  jsou  zejména  dětské  pleny,  

dámské  vložky, kosmetické ubrousky, obvazy, kondomy,  různé  umělé  utěrky,  látky  atd.).  Tyto 

odpady  způsobují  problémy  v přečerpávacích  stanicích  a  následně  i v  čistírně  odpadních  vod.   

Dochází  k  ucpávání  čerpadel  a  k namotávání  míchadel  v čistírně.   Následkem  je  většinou  

zničené  zařízení.  Náklady  na  opravy  se  posléze  projeví  na  výši  stočného,  které vždy  obec  

stanoví na  základě  celkových  nákladů  na  provoz  kanalizace,  čerpacích  stanic  a  nákladů  na 

provoz  čistírny  odpadních  vod.     

 Prosíme  proto  občany o  důsledné  třídění  odpadů  v domácnostech.  Výše  jmenované 

nerozložitelné  odpady  patří  do  domovního  odpadu,  tedy  do  popelnic  a  ne  do  kanalizačního  

řadu.   

 

PROVOZ A DOSTAVBA ČOV 

 

     V  současné  době  je  čistírna  odpadních  vod  ve  zkušebním  provozu.  Odběr  vzorků  je  

pravidelně  prováděn  vždy  jednou  za  měsíc,  podle  rozhodnutí  zkušebního  provozu. Výsledky 

vyčištěných  odpadních  vod  jsou  velmi  dobré,  jednotlivé  ukazatele  znečištění  jsou  hluboko  pod  

stanovenými  limity.  Obec  požádala  o  prodloužení  zkušebního  provozu  ještě  o  jeden  rok, a to z 

důvodů  dobudování  kalové  koncovky.   

    V tomto roce obec požádala již po třetí o dotaci na dobudování  zařízení na  likvidaci  tekutých kalů.  

Počítá se s  nákupem  strojního zařízení,   takzvaného  dehydrátoru,  který  pracuje v automatickém  



režimu po dobu  celých  24 hodin a má  minimální nároky na  obsluhu a  spotřebu  energie. Počítá se,  

že  zařízení  včetně  přístřešku  bude  pořízeno  nákladem  asi  kolem 1,2 mil. Kč. Likvidace  

zahuštěných  kalů  se  provádí  jejich  odvodněním,  čímž  vnikne  zavlhlá  hmota  připomínající  

rašelinu.  Po  rozborech  na  těžké  kovy  ji  lze  přimíchávat  do  kompostů  nebo    aplikovat  v 

předepsaných  dávkách  na  pole.    Po  připojení  obcí  Hořešovičky a Třebíz   se naplní   kalojem o  

objemu  100 m3  několikrát  do  roka.   Pořízením  tohoto  zařízení  uspoří  obce  za  likvidaci a čištění  

odpadních  vod  značné  prostředky o  proti  tomu, kdyby  se provádělo  vyvážení kalu a jeho  

odvodňování  na  jiné  čistírně. 

                               Ing. Šros  Stanislav, starosta 

 

______________________________________________________ 

 

ÚDRŽBA A ÚKLID OBCE:  

Aby se naše vesnice líbila a měli pěkně  uklizenou , je k tomu potřeba hodně úsilí a nekonečné práce. 

Své o tom ví naši zaměstnanci, paní Eva Hladíková a Tomáš Cibrik, kteří se o pořádek starají. Tomáš 

má na starosti převážně „chlapskou “  část práce , paní Hladíková veškerý úklid obecních prostorů. Za 

práci, kterou v obci dělají, jim patří poděkování.  

 

_________________________________________________________________________________ 

AKTUALITY :  

- Obchod s potravinami:   

opětovně se nám podařila zajistit nájemce  a pronajmout prostor pro obchod se smíšeným 

zbožím. Současný nájemce se snaží zabezpečit obchod základními potravinami . Věřme, že 

vše bude zdárně a co nejdéle fungovat  ke  spokojenosti všech.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Nabídka  traktor na sekání trávy 

Obec nabízí k prodeji „traktůrek na sekání trávy“ cena 15 000,-Kč. Případní zájemci si mohou 

informovat a nabízený stroj prohlédnou v úředních hodinách na obecním úřadě. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Kanalizační přípojky - upozornění 



V nejbližší době budou  vlastníci nemovitostí, kteří se ještě nepřipojili na splaškovou 

kanalizaci ,obesláni s urgencí na dokončení domovních přípojek s termínem do 

31.12.2015.Obci hrozí v případě nepřipojení všech nemovitostí krácení přidělené dotace na 

výstavbu kanalizace. S připojením všech domovních přípojek také souvisí výše stočného pro 

občany. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Zabezpečovací systém v obci: 

-  

Vzhledem k přibývajícím krádežím a ničení obecního majetku plánuje zastupitelstvo obce 

zavést na některých místech kamerový systém. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nové koše 
V nedávné době byly v obci instalovány odpadkové koše a pytlíky na psí exkrementy. Prosíme 
občany, aby uklízeli po svých pejscích a udržovali pořádek v obci. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Hospoda  Na návsi:  

Zveme Vás k příjemnému posezení do hospody Na návsi. Můžete se zde nejen občerstvit , ale 

i  zahrát tenis, míčové hry na hřišti, nebo strávit odpoledne s dětmi na dětském hřišti.  

Hospoda je od otevřena denně od 17 hodin. Odpovědný vedoucí pan Evžen Hadrika. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Provoz hřiště a venkovních prostor:  

- Venkovní prostory:   přes noc uzamčeny,  otevřeny  jsou  vždy od 10.00 hodin 

dopoledne(jedná se pouze o hřiště, ne hospodu) 

- Rezervace hřiště mimo otevírací dobu hospody: pokud chcete rezervovat hřiště mimo 

otevírací dobu hospody , tj. před 17 hodinou, prosím kontaktujte vždy, nejlépe jeden den 

dopředu, u pí. Perlíkové na telefonním číslo 774206029. 

- prosíme dodržujte provozní řád hřiště 

- dbejte na to, aby po hřiště volně nepobíhali psi 

- za děti odpovídají rodiče 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Pronájem obecního sálu:  

Připomínáme, že si občané mohou zapůjčit prostory bývalé školy pro soukromé účely. Pokud 

máte zájem o stolní tenis, je na sále k dispozici stůl, můžete si rovněž sál zamluvit za tímto 

účelem . 

 Rezervaci sálu je možné si vyřídit na OÚ nebo na telefonu 774206029 (Perlíková) 

  



 

KONEC  LÉTA S LASER GAME   

I když jsou prázdniny teprve v začátku, připravujeme pro Vás na  zářijový víkend rozloučení s létem. 

Zveme všechny děti i dospělé k rybníku v Hořešovicích, kde si můžete  odpoledne  zahrát hru Laser 

Game .  

Laser Game: je adrenalinová hra. Jedná se o simulaci zcela 

bezpečného „boje“. Celá hra Vás na několik minut vytrhne z reality 

všedního dne a probudí ve Vás bojovníka prahnoucího po vítězství . 

Nezáleží na tom, kolik je Vám let. Zažijete tu pravou zábavu. 

Děti vytáhněte svoje mamky, taťky, babči  i dědky a přijďte si 

zahrát. 

A samozřejmě nebude chybět dobé pití a něco na zub.  

_______________________________________________________________________________ 

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO  

ZASTUPITELSTVO OBCE HOŘEŠOVICE 

21.7.2015 

 

 


