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Ze zastupitelstva
Od voleb do nového zastupitelstva se doposud zastupitelstvo sešlo 5 krát na svém 1.- 5.zasedání. Zastupitelstvo si
zvolilo starostu, místostarostu a výbory obecního zastupitelstva včetně jejich členů. Potvrdilo uzavřít smlouvu na
opravu místní komunikace s podporou získané dotace 400 tis.Kč. Schválilo dotaci pro Sokol Hrdlív na provoz klubu
v r.2019.
Dále byl schválen nový pronájem pohostinství v kulturním zařízení Pod lipami a garáže na zlaťáku. Nově se podařilo
schválit a podat žádosti o dotaci na vybavení herními prvky zahrady MŠ Hrdlív a zateplení objektu č.p.19 - kulturním
zařízení Pod lipami. Byl schválen příspěvek a dohoda o odchytu volně pobíhajících psů s útulkem Bouchalka.
Rozhodlo o neměnné ceně známek za odpady a schválilo rozpočet obce na rok 2019.
Usnesení zastupitelstva jsou pravidelně vyvěšována na úřední desce před budovou obecního úřadu a dále na
internetových stránkách obce. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo, že bude nadále zveřejňovat dle zákona veškerá
usnesení obce a nebude zveřejňovat zápisy ze ZO na veřejných portálech. Každý občan obce má možnost se
seznámit se zápisem osobně na OU v době úředních hodin.
Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 – středa od 18:00 hod
Termíny jsou plánovány vždy na konce měsíců mimo červenec a srpen a jsou vždy 1 týden pře zasedáním
zveřejněny.
Poznámka: Termíny zastupitelstva jsou předpokládané a mohou být dle aktuální situace pozměněny.
/rr/

Investice v r.2019
V roce 2019 plánujeme realizovat opravu místní komunikace s chodníky a rekonstrukci kulturního zařízení Pod lipami.
Poptat možnosti realizace PD na prodloužení veř.osvětlení k lesu Obrázek a poptat PD na umístění semaforů na
přechodu v zatáčce u Dandů a Kvasilů. V dalším výhledu je příprava na pořízení nového územního plánu.
Poplatky za psy
Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích je povinnost majitelů psů zaplatit poplatek za psa do 31.května.
(První pes 150,-Kč/každý další 200,-Kč, sleva pro důchodce – 70 Kč,-/100Kč,-). V souvislosti s touto vyhláškou je také
spojena oznamovací povinnost. Znění vyhlášky naleznete na www.hrdliv.cz v sekci obecní vyhlášky. Opět žádáme o
dodržování čistoty při venčení psů.

Odpady
Od pátku 5.4.2019 do neděle 7.4.2019 budou v obci na obvyklých místech přistavěny kontejnery na
velkoobjemový odpad.
V NEDĚLI 7.4.2019 bude od 8 – 11 hod přistavěn kontejner u obecního úřadu na nebezpečný
odpad.
Odpady vhazujte až do přistavených kontejnerů a nenechávejte volně na místě!!! Děkujeme
POZOR: Letní svozy od 2.5. do 30.9. v liché pátky. Od měsíce května začíná letní systém svozu popelnic, to znamená zelená
známka stejně jako žlutá pouze každý lichý týden.
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Železný šrot
Žádáme vás o skladování šrotu doma. Železný šrot od vás odeberou zástupci Sokola Hrdlív v sobotu
6.4.2019. Prosíme o vyndání šrotu na ulici před dům v sobotu ráno do 8 hod. Sokolové budou od 8:00
hod. šrot odebírat. Podpořte tak místní organizaci fotbalistů. Děkujeme
Od 2.4.2019 pro občany zajištěn svoz biologického odpadu.
Pro občany obce je stanoven konečný poplatek za sezonní svoz a popelnici:
140 l – 200 Kč,-/sezona
240l – 400 Kč,-/sezona
Platbu za bioodpad nutno uhradit včas.
Zastupitelstvo rozhodlo, že cena se nemění. Svoz opět prodloužen do listopadu.
Termíny svozů – duben – listopad , každé sudé úterý. Kalendář je možné stáhnout na stránkách obce.
Kultura
V prosinci a lednu proběhl každoroční cyklus vánočních a novoročních soutěží, her a pohybových aktivit. Vítězem zelí
O.Červenka, utopenců D.Kos, Lóru vyhrál S.Pelán, vítězem stolního tenisu mužů M.Janda, u žen J.Jarošová,
novoroční turnaj v kopané vyhrál tým Repre Hrdlív. Jména vítězů jsou na letitých dekorativních tablech v pohostinství
Pod lipami.
Sázení stromů
OU Hrdlív se podařilo dojednat se společností Sázíme stromy z.ú. a společností UPS Praha výsadbu 30 ks stromů a
keřů v centru obce. Výsadba proběhne ve středu 10.4. od 13 hod v lokalitě u autobusové zastávky u kapličky a
v lokalitě pod kaštany (u zahrádek). Výsadba je pro obec zdarma.
Pálení čarodějnic
Opět proběhne na kopci nad lesem Benďákem. Zajišťuje OU Hrdlív. Děkujeme, všem kteří se podílí na přípravě pálení
čarodějnic. Občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni.
Uctění památky padlých
Začátkem května proběhne každoroční setkání se zástupci obce Třebichovice na místním hřbitově u příležitosti
uctění památky padlých vojáků ve světových válkách. Za obec Hrdlív jste srdečně zváni. Termín bude upřesněn na
nástěnkách a www stránkách.
POZOR: Doprava v obci
Vzhledem k plánované opravě komunikace od č.p. 126 k č.p. 169 a od č.p.60 k č.p.65 proběhne částečná a následně
úplná uzavírka ulic mezi zmíněnými č.p. 126 – č.p.60., dotčení majitelé nemovitostí budou dále informováni.
Strojní úklid místních komunikací
Dne 16.4. od 8:00 hod proběhne v obci čištění místních komunikací. Žádáme majitele vozidel, aby pokud možno
umožnily průjezd celé komunikace.
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Likvidace domovních odpadních vod v obci Hrdlív z hlediska zákona o vodách
Od roku 2001, kdy vstoupil v platnost zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), je povinností každého původce
odpadních vod, tedy každého vlastníka nemovitosti, zabezpečit odvádění, akumulací nebo čištěním odpadních vod s
následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních v souladu s tímto zákonem. Tato povinnost není
novinkou a byla zakotvena již v předchozím zákonu o vodách č. 138/1973 Sb. a v jím zrušeném zákonu č. 11/1955
Sb.
Vzhledem k tomu, že v současnosti není v obci vybudována potřebná technická infrastruktura pro likvidaci
odpadních vod a je k dispozici jen zastaralá a technicky nevyhovující infrastruktura pro odvádění dešťových vod,
mohou vlastníci nemovitostí využívat následující možnosti řešení v závislosti na době vzniku nebo poslední
rekonstrukce nemovitosti na základě stavebního povolení:

-

-

-

Septik – zřízený u starší zástavby na základě povolení dle zákona č. 11/1955 Sb., ze kterého je
odpadní voda vypouštěna do dešťové kanalizace. Takto je připojena přibližně polovina nemovitostí.
Podle současné právní úpravy lze instalovat septik jen v kombinaci s dočištěním přes zemním filtr
nebo kořenovou čistírnou odpadních vod za podmínek stanovených ve vodoprávního povolení.
Jímka – vodotěsná bezodtoková nádrž (žumpa) na vyvážení odpadních vod splňující ČSN 75 6081,
ke které vlastník nemovitosti musí mít certifikátem o zkoušce vodotěsnosti. Její velikost pro běžný
rodinný dům, průměrnou produkcí odpadních vod a doporučenou (nikoliv povinnou) četností vyvážení
jednou za dvacet dní je cca 10 m3. Toto řešení je využíváno až na výjimky u zbývajících nemovitostí
v obci na základě stavebního povolení či ohlášení.
Domovní ČOV – instalovaná buď s přímým napojením na dešťovou kanalizaci obce nebo se zásobní
nádrží na vyčištěnou vodu, na vodoprávní povolení a povolení nakládání s vodami je-li vyčištěná voda
vypouštěna přes dešťovou kanalizaci. V případě instalace se zásobní nádrží (může být využita stará
funkční jímka) a pokud je vyčištěná voda používána k zálivce zpravidla stačí jen vodoprávní povolení.
Toto řešení využívá jen několik málo vlastníků nemovitostí.

Vlastník nemovitosti, jako původce odpadu, je podle nového vodního zákona, tj. od roku 2001, ale i podle
předchozích právních úprav, povinen zabezpečit nakládání s odpadními vodami vždy v souladu s podmínkami
stanovenými v povolení k jejich vypouštění nebo akumulace. Znamená to, že vlastníci nemovitostí s jímkou jsou
povinni zajistit jejich vyvážení, pokud mají septik jsou povinni zajistit vyvážení přebytečného kalu a pokud mají
instalovánu domovní ČOV musí zajistit provoz zařízení a vypouštění vod dle podmínek stanovených vodoprávním
úřadem včetně vyvážení přebytečného kalu. S účinností od roku 2001 jsou vlastníci povinni zajisti vyvážení jímek a
přebytečného kalu vždy odbornou firmou.
Považujeme za nutné upozornit vlastníky nemovitostí, že z platné legislativy vyplývá nepřípustnost vypouštět
nečištěnou odpadní vodu přímo do dešťové kanalizace. Bohužel je nutno konstatovat, že někteří vlastníci se tímto
neřídí. Toto porušování obecní úřad monitoruje a s jednotlivými vlastníky bude řešit v souvislosti s nutností čištění a
deratizace dešťové kanalizace. V této souvislosti připomínáme, že dle ustanovení § 38 odst. 3 vodního zákona je
srážková voda odváděná ze střech a zpevněných ploch nádvoří odváděna společným kanalizačním potrubím vodou
odpadní.
Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se upravuje vodní zákon s účinností od 1. 1. 2019, nepřináší nic převratného v oblasti
nakládání s odpadními vodami. V zásadě upravuje u instalovaných ČOV režim prokazování účinnosti čištění a všech
vlastníků se týká nová definice kontrolního mechanismu v §38 odst. 8:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu
odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název
osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“
Tedy každý vlastník nemovitosti musí zajistil likvidaci splaškových odpadních vod odbornou firmou v souladu s
platným povolením k jejich likvidaci (vodoprávní úřad – odbor životního prostředí Slaný).
Samozřejmě, že pro vlastníky nemovitostí je komfortnější zajištění likvidace odpadních vod prostřednictvím veřejné
kanalizace na čističce odpadních vod, kdy tuto povinnost přebírá její provozovatel. Nic méně ani toto řešení není
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zdarma a bude pro většinu občanů rovněž finančně náročnější jak v platbě za likvidaci (úhrada stočného), tak
vstupním podílem, který bude obec vyžadovat za možnost připojení.

Historie řešení veřejné kanalizační sítě v obci Hrdlív
V roce 2007 byla vypracována projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci tlakové kanalizační sítě
v obci jejíž součástí byla výtlačná stoka na kanalizaci v obci Třebichovice. Následně byl dopracován projekt na
kanalizační přípojky včetně přečerpávacích stanic a vydáno územní a stavební povolení pro připojení 417 EO. Tento
projekt měl být součástí řešení kanalizační sítě v našem regionu a vybudován, k tomuto účelu založeným Svazkem
obcí Hrdlív, Svinařov a Třebichovice. Z původního záměru byla vybudována jen společná ČOV v obci Třebichovice,
na které se členové Svazku finančně podíleli podle poměrného zastoupení občanů. Podíl obce činil cca 1,2 mil Kč a
byl kryt úvěrem na 10 let.
Náklady na realizaci tohoto řešení odkanalizování obce byly v té době ve výši 35,6 mil. Kč bez DPH. Bohužel
z důvodů, které nezáležely na vůli obce, bylo rozhodnuto, že kanalizační síť bude realizována po částech tedy po
jednotlivých obcích. Na realizaci obec opakovaně žádala o dotaci, ale ani jednou nebyla přidělena s odůvodněním,
že projekt nesplňuje závazné limity pro její přidělení. Výstavba bez dotace tak mohla být financována jen úvěrem,
což při tehdejším rozpočtu a disponibilních finančních prostředků by vedlo k zadlužení nejméně na 50 let bez
možnosti zajištění potřeb obce a rovnalo by se „ekonomické sebevraždě“. V případě přidělení dotace by
k dofinancování bylo potřeba cca 10 mil. Kč. Tato částka by musela být kryta rovněž úvěrem, ale za poměrně
přijatelných podmínek.
Problémem neplnění limitů pro přidělení dotace leží v nákladech na zřízení přečerpávání odpadních vod na ČOV
Třebichovice. Při realizaci výtlačné stoky jako součásti kanalizační sítě Svazku obcí by problém s přidělením zřejmě
nenastal. Proto v roce 2011 bylo požádáno o dotaci pouze na propojení obce Hrdlív k ČOV Třebichovice, ale opět
neúspěšně.
V roce 2015 bylo zadáno zpracování Studie odkanalizování obce ve variantním řešení pro připojení již 500 EO.
Varianta I. - větvená tlaková síť s osazením domovních čerpacích stanic na pozemcích jednotlivých vlastníků
nemovitostí a Varianta II. - kombinace gravitačních stok a tří čerpacích stanic pro přečerpávání na ČOV
Třebichovice. Propočet investičních nákladů obou variant v cenách roku 2015 byl prakticky shodný, a to ve výši cca
45 mil. Kč bez DPH, s tím že z hlediska provozních nákladů byla výhodnější Varianta II. S ohledem na stanovené
limity pro přiznání dotace však ani jedna nesplňuje podmínky, proto nedošlo k dalšímu rozpracování směřujícím
k projektové dokumentaci pro realizaci tohoto záměru.

Jak tedy dál?
Z uvedeného vyplývá, že řešením připojení na stávající ČOV v Třebichovicích se obec dostala do patové situace.
Současný stav je, že stávající dokumentace pro realizaci výstavby kanalizační sítě je zastaralá, neodpovídá dnešním
potřebám, aktuálním předpisům a dotačním požadavkům. Na základě této nelze již získat potřebná povolení pro
realizaci, ať již s dotací nebo bez ní, a je nutné jí komplexně přepracovat.
V rámci nové dokumentace bude zřejmě nutné zaměřit se na jiný systém kanalizace, který by více respektoval
polohopis obce. V úvahu přichází realizace centralizovaná s vybudováním vlastní ČOV nebo decentralizovaná
založená na instalaci domovních nebo blokových ČOV nebo kombinace obou způsobů. V rámci decentralizované
varianty by se dala z větší části využít stávající dešťová kanalizace po její revitalizaci s případným doplněním o
vodní plochu pro zadržování vody v krajině. Tato řešení jsou však závislá na umístění potřebných technologických
objektů na vhodných pozemcích, což je závislé na jednání se soukromými majiteli o odkupu potřebných ploch,
protože obec nemá vlastní vhodné pozemky.
Prvním krokem, který je před námi je řešení úpravy, respektive změny územního plánu obce, na základě, které bude
teprve možné zadat zpracování nové dokumentace pro „Odkanalizování obce Hrdlív“.
Bohužel tato cesta je složitější a časově náročnější. Proto dnes nelze slíbit, že kanalizace bude realizována
v horizontu tohoto volebního období, jak bychom si všichni přáli. Velkým úspěchem bude, pokud se v tomto
horizontu podaří připravit projektovou dokumentaci vyhovující našim potřebám, na který by se dalo navázat jak
dotacemi, tak vlastní realizací.
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Se uskuteční 18.května v sále pohostinství Pod lipami .
Jste srdečně zváni. K tanci a poslechu hraje hudba DUO s.r.o.
Kácení májky. Tombola.
Pořádá Sokol Hrdlív ve spolupráci s OÚ Hrdlív.

DEN ÚSMĚVŮ 2019
V SOBOTU 15.ČERVNA VÁS VŠECHNY OBEC HRDLÍV a MŠ HRDLÍV ZVE NA JIŽ
20.ROČNÍK DNE ÚSMĚVŮ.
Děti se mohou těšit na soutěže v lese a další atrakce na hřišti u koupaliště.
Program dne bude vyvěšen na plakátech.
Pokud by měl někdo zájem o jakoukoli pomoc, ať už ve formě osobní účasti při
zajištění programu nebo dodání odměn pro děti budeme velmi rádi.

Občerstvení zajištěno.

3. ROČNÍK HRDLÍVSKÉHO DUATLONU
Kdy a kde: v pátek 3. 5. 2019 na koupališti (děti startují
v 16:30, dospělí v 18:00)
Trať: duatlon: 3 km běh - 11 km kolo - 3 km běh
dětský závod v běhu: po obvodu fotbalového hřiště,
vzdálenost podle kategorie
Přihlášky a startovné: přihlášky (jméno, příjmení, rok narození, popř.
oddíl) zasílejte na email: hrnap@email.cz; startovné pro přihlášené
předem 50 Kč, pro přihlášené na místě 100 Kč; děti zdarma
Prezence: dospělí v 16:30 - 17:30, děti v 16:00 - 16:15
Bližší informace a propozice závodu naleznete na stránkách FB – událost HRDLÍVSKÝ
DUATLON a také na letáku u obecního úřadu.
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