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Pďet |istů:/
Pďet |istůnebosv.příloh:

se síd|emobecní úřad,DolníŘedice 21o, 533 75 Dolní

|Č:00273511,
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e-mail:obec.dolni.redice@pce.cz

ZADOST
v,

o poskytnutíinformacepodle zákonaě. í06/í999sb
o svobodnémpřístupuk informacím
Zadatel:
a) Fyzickáosoba
jméno a 1
Adresa:
Telefon:

b) Právnickáosoba
Jménoa příjmení
zástupce pro jednání:
Adresa:
Telefon:

E-mail:

Žaaamobec DolníŘedice o poskytnutíinformace(popis poŽadované
informace):
Poskýnutí
dokladů
a informací:
-

povodňový plán obce
zpráva o povodni z612006, vč. vyhodnocení,tj.rozboru příčin, popísu a posouzeni provedených opatřeni, popisu a
posouzení účinnostiprovedených opatřenl, věcného rozsahu a odborného odhadu výše povodňových škod a návrhu
opatřonl na odstraněni
. jaká jsou přijata opatření proti zpětnému rrzdutl vody v potoku Ředička
- rozsah opatření na ochranu před povodněmi
. schvá|ený manipulačnl,popř.provoznířád vodního dlta (stavidla)

Způsobposkytnutíinformace(vyznačte
zvo|enýzpůsob):
a) zas|at na dobírku na výše uvedenou adresu
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podpisŽadatele

Poučeni: V případě' Že je Žádost nesrozumite|ná,není zřejmé,jaká inÍormaceje poŽadována, nebo je žádost formu|ovánapří|iš
obecně, bude Žadate|ve stanovené|hútěvpván' aby ji upřesni|.V přÍpadě,že ji neupřesní do 30 dnů,bude rozhodnutoo jejím
Po zpracovánÍinformace bude Žadate|vyzván k úhraděnákladůvyna|oženýchna zpracování a poskýnutí inÍormace.
odmítnutí.
PoprovedeníúhradyludepoŽadovanáinformace,včetněpříloh,poskytnutazpúsobem,kteýŽadate|uved|vŽádosti.

obec Dolní Ředice
Holická 210
53375 Dolní Ředice

Věc: odvolríní
dle zak.106/1999
Dne 22.5.2010 byla obci Dolní Ředice zaslrína Žádost o pos@utí
zák.ě.|06l|999.

iďormace podle

Vzhledem k tomu, že do dnešďho dne mi nebyly doručenypoŽadovanéiďormace, ani
roďrodnutípodávám tímtoodvolaníproti neposkytrrutí
iďormace.
V případě,že odvolací orgán v ziíkonnélhůtěo tomto odvolríníneroáodne, po manrém
uplynutítétolhůý bude podrínrozklad Ir,rVČRa dálepak, even.žádosto přezkum soudem.
Závéremuvádím,
žedo dnešního
dne nebylovámi vyřízenomépodáď z|4.||.2006.

18.6.2010
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x533 75 DolníŘedice, Holická 210

Vtíšdopis zn.

Našeznačka

oÚoŘ-gztzoto

Eobec@dolniredice.cz

Vyřizuje

Datum
17.6.2011

Ktlrtra

Věc: Poslivtnutíinforr.nací
Na zrákladěRozlrodnutíKrajskéhouřadu Pardubickéhokraje ČJ.KRú 46538/20II ze
dne 2.6.2011 vám vpříloze podáváme informace kpovodňovému plrínu obce, zprávě o
povodni z 6/2006, opatřeních proti zpětnémuwdutí na vodním toku Řediěka, rozsahu
opaťenína ochranupřed povodněmi a o manipulačním,popř. provoznímřádu, vodníhodíla
(stavidla).
Další podrobné informace Vrím poskýneme v kancelaři obecního uřadu po předchozí
telefonickédohodětermínuschůzkyna mob. č.603 806 893 _ starosta.

cBEs D0LNíŘeptcr
S pozdravem

533 75

Michal KURKA
starostaobce DolníŘedice

Příloha č.1

1. Povodňornýplán
obceDohí Ředice
Povodňovýplán obce Dolní Ředice existujeuž od roku 2007 a je neustáleprůběžně
aktuďizovan. Přípravavychází zezákonač,.254/2001sb., zákon o vodách, ,,Povodňového
plrínu oRP Holicď., z Koncepce protipovodňovéochrany Pardubickéhokraje, z podrobné
KrÚ _ odd. vodního
analýzymožnéhoohroŽenívodníchděl v Pardubickémkcaji, zprac'ované
hospodařství.Dále obsahujepřípravu starostyz hlediska ochrany obyvatelstva- vyrozumění,
varoviíní, evakuace, humanitrární zajištění. Zpracovatel přípravy Ízce spolupracuje
s povodňovoukomisí na oRP Holice azpracovatelempřípravpro Holice Ing. Praxem zfrrmy
Adonix. Vzhledern k obsrálrlostitohoto dokumenfuje vhodná Vďe osobnínávštěva.Pokud
. požadujetepoÍizerukopií,dohodnětepostupjejich zaslanía úhradyna mob. č.603 806 893.

2. Zpráw o povodniz6/2006
Zpráva o povodni nebyla zpracov átnu

3. Jaká isou přiiata opatření proti zpětnémuvzdutívody vpotoku Redičkaa rozsah
opatřenína ochranupřed povodněmi.
Zpétnévzdutí vody při zvýšenéhladině potoka je zajištěnopřipravenou ucpávkou
potrubí- pytel s pískem.od roku 2000 aždo tétodoby má obec zpracováno několik projektů
a studiířešícíchsníŽenípovodňovéhonebe4pďí v obci. Jde o mnoho ýkresů a stan tisku.
přesto pořizeú
NawhujemeVám proto stejnějako u bodu č.1 osobnínávštěvu,požadujete-li
kopií,dohodněteposfupjejich zaslárríaúbradynamob.ě. 603 806 893.
Vzhledem k opakujícímuse povodňovémunebezpečí
í zatoperttěásti obce, starosta
v roce 2007 zÍídiljednotku dobrovolných hasičůobce a vybavil potřebnými prostředky
(plovoucíčerpadla,elektrocentrála, motorová pila..) a zajistil potřebnéproškoleníobsluhy
tak, aby mohla bý zajištěnavčasnápomoc občanům.
Jednotka poŽarníochranyJPo V je
pro
povodňové
práce
předurčená
na katastrálnímúzerníobce, jak je uvedeno v Havarijním
planu Pardubickéhokraje, v operativníčásti ,,Síly a prostředký.. obec investuje nemalé
prosředky do přípravy projektůna vyřešeníodtokového reŽimu _ ať to jsou suchépoldry,
koryta potoka.Mastní reaLuaceprojektůbude náročnáízhlďiska přístupuobčanů
rozšíření
(prodej pozemků) a z hlďiska
získénífinančního zajištéttt.opafrení na ochranu před
povodněmijsou pro obecprioritní.
Obec na vlastní náklady provádí sekrínítravníhoporostu v délcevíce jak 3 km, přestožeto
neníjejí poúnňost_ správcemtoku je Povodí Labe a to jej seká podle zákonajen jednou
ročně.

popř. provoznířád vodníhodíla(stavidla)
4. SchválenÝmanipulační.
obec na svém katastrálním izerni nemá Žádlé stavidlo, ani vodní dílo, kteréby
ohroŽovaloobec.Na katastrálnímtlzeITliobce Horní Ředice senachézi ři rybníky, zrttchžje
výipovan Řeaict1i rybník, který by v případě přelití mohl ohroŽovat obec Dolní Ředice.
Starosta obce Homí Ředice spolupracujes majitelem r5Ďníka. RybničníhospodařsM' s.r.o
informovat o sifuaci
Lázlrlě Bohdangě a starostuobce Dolní Řďice máze ziů<onapovinnost
v případě nebezpďi přelití lráne. Na katastrrílnímúze'rníobce Choteě se nachází staúdlo,
kteréje ve vlastnicM RybničníhohospodářsM' s.r.o LázlrĚ Bohdanď. Nďe obec vlastní
klilu pro manipulaci se stavidlem a vpřípadě ohroženínašíobce (i kq/Ž je stavidlo mimo
řádu
nďe k.ú.),viiždijednotka obce. Co se ýká schválenéhomanipulačního(provozního)
je
stavidla nutnése obrátitnamajitele a starostuobce Chotď.
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obec Dohí Řed .š.i.,lfue?l.ry/r',]q
Holická 210
53375 DolníŘedice
Věc: ZnačkaoIÍDŘ.97l2010 . odvolání
K Vašemusdělenízaslanémudne20.6.2011(po termínul5ti dnů)sděluji:
- není zdůvodněnoporušenízákona o vodách, resp. skutečnost,že nejsou vyhotovovány
povodňovézpráw
- sdělení: zpětnévzdutívody při zvýšené
hladině potokaje zajištěnopřipravenouucpávkou
potrubí-pytels pískem.To, co je nazývino ucpávkou je cca 8kg pýlík s pískem,kter.ý
v Žádnémpřípaděnemůže
odolat přívalua tlaku vody ztrubky (ovríl)o výšcecca 0.70ma
šířce0,60m.Toto neřešía nikdy nemůže
řešitochranuproti zpětnémuvzdutívody.
- jak také vyplyvá zvýše uvedenéhodopisu, vobci se jedná o opakovanípovodňové
nebezpečí
a zatopeničastiobce. Proto žádám,aby trubky, umístěnéna pozemku obce byly
proti zpětnémuvzdutí vody zajištěnytak, aby k tomuto jevu nedochiízelo.Ato zvláště
s přihlédnutímk tomu, žetrubkaje umístěnavýše,nežnemovitosti umístěnéseverněod ní.
Ztéchtonemovitostí se tak stává rozLívové
území,kde jsou nemovitosti zatopeny. o
řádném onatření proti vzduti zpětnévoďy Žádátmpodat informaci. Pro upřesněruzde
dodávám, že Vo trubky v břehu potoka ničemuneslouží,neboťtltrzení,že se jedná o
odvodněnísilniceje naprostonepřijatelné
i z Íyzikálníchzákonů_ voda do kopceneteče.
Co se fýká investic na přípravu projektůna vyřešeníodtokovéhorežimu,resp. projektů,
bylo by'možnáprospěšné
se nejdřívezaněřit na vyřešenía vyřešitproblémy,kterénejsou
tak finančněnríroěné
a obyvatelůmobce snížíobavy před zatopením.Na tomto místěbych
ráda uvedla, že pÍevážnáčástobce, hlavně sklepy,je zatopenavdůsledkuneoprávněného
napojeníseptikůah.tmp do dešťové
kana|izace,kteráje svedenado potoka.
Závéremuvádím'
žev měsícisrpnu2011 osobněnavštívím
obÚ v uředníhodiny a budu
žádatpředloženipovodňového
planu a s tímsouvisejících
ňateriálů.
4.7.2011

Co: KÚ Pardubického
krajeKrÚ 46538l2}||,spis'zn.4t2o5l2}|t
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Vtišdopis zn.

Našeznačka
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Eobec@dolniredice.cz

Datum
8 . 7 .2 0 1 1

Vyřizuje
Kurka

Věc: Vyiádření k odvolání
K vašemuodvoláníze dne4.7.20|1 (doručeno
bylo 7.7.)vydávámetoto vyjádření:
z Krajskéhouřadu o poslqrtnutíinformacíbylo doručenodne 6.6.2011.Následný
Roz}rodnutí
dopisVám bylodeslán 17.6.20ll, tedyve lhůtě15 dnů.
Zpětnévzdutí vody z odtokovéhopotrubíz příkopu zYaší zahrady do potoka bude zajištěno
okamžitěpomocítřech 20 kilogramoých pýlů s pískem,připravených k utěsněnípotrubí.
V rámci projektu Studie protipovodňovýchopatřenív obci jsou řešeny všechnyokolnosti
ohroženípovodní,tedy i mostky, lávky, dešťovákanalizace,profiltoku
ovlivňujícípřípadné
apod.. obec zjistí cenu zpětných klapek a finančnímožnosti postupnéhoosazování_
roáodne zasfupitelswoobce.
Do 30.9.2011budeteo těchtoopatřeníchinformovánadopisem.
Další vaše poznámky o fyzikálních zákonech, rady k investicím obce, řešení čistění
odpadních vod z domků bereme na vědomí a projednáme na nejbliŽšímzasedání
zastupitelstvaobce.
Schůzkana obecním uřadě v srpnu je možná po předchozítelefonickédomluvě na tel.
603 806893.
Pozn.
Neoprávněněvyužívátesystémsvozu popelnic_ chybíročnísamolepkak odvozu a mátemít
jen jednupopelnici.

I_
Michal Kurka
starostaobce

oBEG DoLNíŘeolce
533 75
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obec DolníŘedice
Holická 210
53375 DolníŘedice

Yéc:ZnačkaoIJDŘ.B4l|| z 8.7.20tt
K Výšeuvedenému
dopisu:
1. Stiíle není zdůvodněnaskutečnostpročnejsou vy'hotovovarrypovodňovézprávy d|e
jsou, jak výčetškod,příčina dále i opatření,která jsou, či
zákona, jejichžsoučástí
provedena
budou
ke zmíměníškodz povodní.
2. Váš dopis zn.oÚoŘ-97/2o|0 došel 2l .6.20|1 (v případě,že Vám dopis z KÚ
Pardubického
krajeby doruěen6.6.20|l, Vašedoručení
bylo posledníden lhůty).
zajištěnípotrubíz potoka, ještě17,7.20I|
3. Co se týká Vámi uváděného,,okamŽitého..
toto nebylo provedeno. Není téŽuvedeno vjaké fázi nebezpečía kam budou pýle
instalovány,jak budou zajištěnyproti event.odplavenítlakem vody a kdo za toto
proti zpětnémuvzdutívody zodpovídá.
zajištění
4. Dále, to, co nazýváteposměšněpozniímkamije konstatoviíní
fakhi, která Vám jsou
znátm4 nebo i nemovitosti v majetku obce, základní škola, mateřská škola budova
obecníhoúřadu,hostinec,budovana hřišti.jsou napojenyna odpadnípotrrrbísloužící
k odtokuvody ze silnice. odpad z budovyna hřištipak vede do potokupřímo.

.

5. ohledně Vašípoznámky,ýkajícíse popelnicesděluji:
- popelniceneuŽívámj á, nýbržobyv.atelka
obce
- nazáklraděvyhláškyobce má tatoobyvatelkaodvoz bezplatně(starší
80ti leQ
- ročnísamolepkusi tato obyvatelkana obU nevyzvedlaz toho důvodu,neboťnení
scbopnavyjít schody do l.patra, kde má obU kancelař.Vztúedem
k tomu, žejsem
v tomtoroce navštívilakancelař obÚ jiŽ 2x mohla bý tato předanamně.A protose
ptám,proě tak uěiněnonebylo?
- v žádnésvévyhlašceneuvádíteani početpopelnic, ani početlitru odpadu'pouze ve
žejsou k dispozicinádoby1l0lt.,
výn.č.2l20l0vyvěšené
3l.5.-16.6,2010
sdělujete,
120lt.240lt.
- nicméně, místní poplatek za pÍovoz systémushromažďovaní,sběru, pŤepravy,
třídění,využívrání
a odstraňováníkomunálníchodpadůje paušálnímpoplatkema

hradíse bez ohledu na množstvívyprodúovanéhoodpadu.Není tedy roďrodné,zda
a kolik odpadupoplatníkv5produkuje.
Dále pak k Vďemu vrroku ,tt{eopróvněnéuytžívánísystémusvozu popelnic-cltybí
ročnísamoleplra a máte mítjen jednu popelnicť,. Neopnívněnost qplývá pou?.e7t
skutečnostikdy neníuhrazen poplatek. Vzlrledem všakk tomu, že v pÍípaděneuhrazeď
poplatku poplatníkemvčas nebo ve správnéýši musí obecní uřad platbu vyměřit
platebním qýrněrem, přikročit k vymátrfurí a to sám v reŽimu zákola č,.28012009
nařízenímdaňovéexekuce a v případě'Žejsou uřadem dodržoviányavyúiviny všechny
možrrostinemůŽek neoprávněnostidojít.
obÚ v uředníhodiny,takŽenevidím
Jak jsem již uvedlav dopisu z4.7.20t1navštívím
důvodse předem telefonicky domlouvatna schůzce.

19.7.20t1
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Vášdopis zn.

x533 75 DolníŘedice,Holická 210
Eobec@dolniredice.cz

Naše značko

oÚoŘ-tsstzott

Vyřizuje
Kurka

Datum
27.9.2011

Věc: Vviádřeník dopisuz 19.7.20l.1
Kbodu:
1) o nevyhotovenípovodňovézpráw zr.2006 jste již byla informována.I na zál<|adé
Vďich stížností
Ministerstvu vnitra, Krajskémuuřadu apod.Zastupitelstvoobce Dolní
Ředice projednalo opafiení a posfup při krizových situacích(napr. nový Povodňoý
plán'obce).
2) Ztohoto bodu nic nevyplývá.
3) Pýle jsou stále připravenyu výtoku ztrubky od potoka,případné
odplavenítlakemby
bylo řešeno operativně v rámci řešenícelkového povodňovéhonebezpeši,za toto
zodpovídápovodňovákomise obce.
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Pozn.: Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSoH) zadal odbornéfirmě zhotovení
Studie proveditelnosti protipovodňoých opatření na Ředičce. Tato studie s
ochrannými objekty a opatřenímina potoce je pro Holice a Dolní Ředice před
dokončením.
obec Dolní Ředice naváza|anatentoprojekt žádostí
o dotaci na2. etapll
opatřenípřímo na toku v katastruobce (žádostbyla sFŽP Praha přrjata).Zde budou
pravděpodobně řešenyí zpétné
klapky na dešťové
kana|izaci a přítocích.Cena jedné
klapky se dle projektantatlakovékana|izacev obci pohybujev rozmezí60 _ l00 tis.
Kč a vzhledem k potřebnémupočtunenív možnostechobecníhorozpočfuz vlasfirích
zdrojůtoto financovat. obec bude i nadále vyvžívatpři řešeníprotipovodňoých
opatřenímožnostidotačních
titulůstátui Ewopskéunie.
I dalšípodanýprojekt k ochraněobce před povodníje přes DsoH a to na rea|ízaci
hlásnéa varovnéslužbypro obyvateledevítiobcímikroregionuvěetněnašíobce.
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Bobec@dolnirďice.cz

4) vámi jmenovanéobecní objekty mají splaškovou kartalizacl řádně napojenou na
septiky. Ty byly povoleny stavebnímúřadem.Nic není napojeno na dešťovou
kanalizacil
5) Situaci ohledně odvozu Vďich popelnic jsem ochoten s Viími po telefonu (mob. č.
603 806 893) osobně dojednat,máme nabídkujedné 240 l nádoby a ujasnímesi
možnostřídění.Prozatímpřikládámesamolepkyna jednu popelnici.

oBE(j DoLNíŘeolce
53375

,,e.k.úJ
Michal Kurka
starostaobce
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