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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto zpravodaje,
v době, kdy čtete tyto řádky, pomalu končí léto, které nás pořádně zahřálo a vysušilo. Musím dát za pravdu
některým odborníkům na změnu klimatu a předpokladu zmizení jara a podzimu. Budeme asi od října do
dubna užívat zimu a doma v kamnech a kotlích protápět desetitisíce a potom se zlomí v léto bez srážek
(někde naopak s okamžitými bouřkami a přívaly s povodněmi).
Už tak zemědělství na hraně přežívání dostává zabrat a asi bude i dále trpět nedostatkem vláhy a vůbec
nepřízní počasí. To se citelně dotýká i naší „bývalé květákové“ vesnice. Je skutečně na místě nejen počítat
s rozlitím potoka, ale i s řešením zachytávání dešťových vod pro účely domácností a zahrad u domů. K tomu
slouží a budou vypsány i nové dotační tituly na podporu od státu.
I obec se u svých objektů (základní škola, mateřská škola, obecní úřad, technický dvůr, fitcentrum, dětské
hřiště, myslivecká klubovna, hostinec, zeleň v obci i celém katastru) touto problematikou zabývá a například
předloni vyvrtaná 13 m hluboká studna na dětském hřišti zachránila loni i letos v obci veškerou zeleň.
Mnoho hodin přesčasů a snahy pracovníků údržby obce zaslouží náš společný dík.
Naše obec přesto žije svým aktivním životem, dobře fungují obě obcí zřizované školy – mateřská (50 dětí)
se školní jídelnou (100 obědů denně) a základní se školní družinou.
Velmi viditelné jsou zájmové spolky TJ Sokol, Hasiči a Myslivecký spolek. Organizují ve spolupráci s obcí
mnoho pěkných akcí, jmenovat je by bylo dlouhé, každá domácnost je denně vidí v obecním kalendáři.
V nejbližší době se bude vařit kotlíkový guláš, o posvícení si můžete jít zatančit, zahrát nohejbal nebo se jít
k myslivecké klubovně podívat na střelby. Na posvícenskou sobotu (28. září) se také koná oslava 40 let
mateřské školy a v neděli poté závody na kolech.
Velmi dobře (i vzhledem k podpoře obce) slouží občanům služby – hostinec se sálem (dobré jídlo, mnoho
rodinných oslav a svateb), samoobsluha, pošta, knihovna, sběrný dvůr, pedikúra, kadeřnictví, modeláž
nehtů, kosmetika, masáže atd
Naše obec má i své rarity. Kladnými jsou například minipivovar Mordýř, pravidelně se vyskytující čápi
(a tím i velká porodnost ), denně živé centrum obce s mnoha novými mladými rodinami. Ale potýkáme se
samozřejmě i zápornými skutečnostmi otravujícími občany, kterými jsou například pobíhající psi, rychle
jezdící auta a motorky, nepříjemný hmyz a zápach v blízkosti živočišné výroby apod. Tímto vším a dalšími
desítkami úkolů se zabývá sedmičlenné zastupitelstvo obce, kterému za aktivní a odpovědný přístup děkuji.
Předešlé dva uplynulé měsíce mají nejvíce rády děti a studenti, užívají si prázdnin, koupání, zábavy
a například i pravidelného tábora TJ Sokol. Přejme jim to, ale i jim již začaly povinnosti ve škole. A nejen
školou živ je malý dolnoředičák, říjnem začnou cvičení TJ, florbal, stolní tenis, kroužky mladých myslivců a
hasičů. Ať Vás vše baví a nejen dětem přeji hlavně zdraví a pohodu.
Michal Kurka, starosta obce

Zastupitelstvo obce (ZO)
Od podzimu 2018 pracuje v Dolních Ředicích ZO v následujícím složení:
- Michal Kurka – starosta, předseda výboru pro občanské záležitosti
- Ing. Tomáš Košťál – místostarosta, člen stavebního výboru
- Mgr. Ivana Pokorná – místostarostka
- Bc. Ondřej Pešek – člen ZO, předseda stavebního výboru
- Petr Blažek – člen ZO, člen stavebního výboru
- Jana Hypská – členka ZO, předsedkyně finančního výboru
- Miroslav Krpata – člen ZO, předseda kontrolního výboru
Zastupitelé zvolili zřízení a složení těchto výborů ZO:
- Finanční výbor: Jana Hypská, Bc. Petra Janurová, Dita Vondroušová
- Kontrolní výbor: Miroslav Krpata, Ing. Eliška Jedličková, Vladimír Tesař
- Výbor pro občanské záležitosti: Michal Kurka, Martina Černá, Ilona Čeřovská, Eva Formanová, Dita
Hálová, Blanka Jedličková, Ing. Eliška Jedličková, Jana Koubková, Daniela Menšíková, Mgr. Jitka
Nalezencová, Mgr. Štěpánka Pařízková, Iveta Potůčková, Ivana Valská
- Stavební výbor: Bc. Ondřej Pešek, Petr Blažek, Ing. Petr Konvalina, Ing. Tomáš Košťál, Ing. Tomáš
Tlapák, Ing. Petr Vlášek, Pavel Šolín
Ze zasedání zastupitelstva obce
V červnu 2019 zastupitelé schválili rozpočtové opatření, prodej malého pozemku za samoobsluhou, prodej
podílu pozemku u č.p. 57, rozhodli o neuplatnění předkupního práva na chatu v k.ú. Holice v rámci
pozemků vložených do Lesního družstva Vysoké Chvojno, schválilo přijetí půjčky na dokončení místní
komunikace, schválilo smlouvu s projektantem na modernizaci a vybudování odborné učebny v základní
škole, schválilo smlouvu s projektantem na rekonstrukci mateřské školy (především kuchyně), schválilo
výběr zhotovitele na dokončení místní komunikace, schválilo podmínky koupě nového dopravního
hasičského auta a schválilo pořízení změn č. 2 územního plánu pro potřeby budoucího místa pro likvidaci
zeleného odpadu.
V červenci 2019 zastupitelé schválili rozpočtové opatření, převedení získané dotace od Pardubického kraje
z opravy fitcentra na opravu střechy v základní škole, podmínky a vyhlášení výběrového řízení na akci
„Obnova sportovní infrastruktury – školní hřiště Dolní Ředice“ (fitcentrum a nový umělý kurt místo asfaltu),
podmínky a vyhlášení výběrového řízení „Zvýšení bezpečnosti – I. etapa Dolní Ředice“ (stávající chodník
po celé obci), aktualizaci Programu rozvoje obce a nový knihovní řád obecní knihovny.

V září se uskutečnil
cyklovýlet zastupitelů,
členů výborů
a zaměstnanců obce.

Provoz obce, obecního úřadu (OÚ)
V kanceláři OÚ pracují dvě referentky – Dita Hálová a Ing. Petra Rudzinská. Úřední hodiny pro veřejnost
jsou stejné již přes dvacet let, tj.: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod.
V kanceláři je zřízeno pracoviště Czech-point, prostřednictvím kterého je možné získat např. výpis
z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku atp., dále si zde občané mohou nechat ověřit
podpis či pravost listiny.
Vedoucím údržby je Pavel Šolín, jako další techničtí pracovníci jsou v obci zaměstnáni Petr Blažek
a Jindřich Bárta. V průběhu roku u obce také pracují pomocní dělníci na veřejně prospěšné práce, kteří jsou
přijímáni z řad uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadu práce. Obecní objekty a požární prevenci má
na starost Blanka Jedličková.
Likvidace odpadů
V naší obci dobře funguje zavedený systém likvidace odpadů. Popelnice se směsným komunálním odpadem
pravidelně 1x za čtrnáct dní (vždy v pátek v lichý týden) vyváží firma Marius Pedersen.
Občané jsou zvyklí odpad třídit. Z tohoto důvodu jsou po obci rozmístěny kontejnery na papír, plasty a sklo
(v ulici Pardubická u transformátoru, v ulici U Školky vedle samoobsluhy, v ulici Holická u obecního úřadu
a v ulici Malá strana u domu č.p. 143). 1x za čtrnáct dní (vždy ve čtvrtek v lichý týden) je prováděn pytlový
svoz tříděného odpadu (papíru, plastů a tetrapaků). Tento odpad je možné odvážet také na sběrný dvůr.
Sběrný dvůr je umístěn v areálu Technického dvora, Dašická 300, Dolní Ředice. Otevřen je v sobotu
v lichém týdnu od 9.00 do 11.00 hodin. Do sběrného dvora mohou odpady odkládat jen občané obce (včetně
vlastníků neobydlených objektů určených k bydlení, umístěných na území obce), kteří mají uhrazen místní
poplatek za provoz systému odpadů. Ve sběrném dvoře se střídají pracovníci údržby obce Pavel Šolín,
Jindřich Bárta, Petr Blažek a Blanka Jedličková. Pokud si nejste jisti s likvidací určitého druhu odpadu,
volejte Jindřicha Bártu (tel.: 734 819 804) nebo Pavla Šolína (tel.: 732 440 795).
U obecního úřadu je občanům k dispozici kontejner na malé elektrospotřebiče a na chodbě obecního úřadu
„krabice“ na baterie, zářivky a žárovky.
U obecního úřadu a u samoobsluhy jsou umístěny kontejnery na použité oblečení, textil, obuv a hračky.
Bioodpad ze zahrad mohou občané ukládat do obcí pořízených kompostérů nebo do silážní jámy v bývalém
JZD. Pro ukládání větví slouží skládka na prostranství u bývalého kravína (ul. Dašická).
Každoročně se v základní škole na jaře a na podzim koná sběr papíru a TJ Sokol provádí na jaře sběr železa.

Obecní knihovna
Obecní knihovna, jejímž zřizovatelem je obec
Dolní Ředice, se nachází v přízemí budovy
obecního úřadu (boční vchod). Během letních
prázdnin byla vymalována, bylo zde položeno
nové linoleum a vyměněn radiátor topení.
Výpůjčním dnem je středa od 17.00 do 18.30
hodin. Na čtenáře se těší knihovnice Miloslava
Mňuková a Dita Hálová.

Statistika obyvatel
K 1.1.2019 měla naše obec 966 obyvatel se státní příslušností České republiky přihlášených k trvalému
pobytu. V Dolních Ředicích bylo k pobytu přihlášeno také pět cizinců (2 ženy a 3 muži).
Statistika občanů se státní příslušností ČR dle věku:
počet obyvatel celkem
v tom do 18 let
19-60 let
61 a více let

966
237
542
187

z toho

mužů 462
117
265
80

žen 504
120
277
107

K 1.1.2019 byl průměrný věk dolnoředického občana 38,18 let.
K výše uvedenému datu žilo v naší obci nejvíce žen se jmény
Jana (22), Hana (20) a Marie (19).
Muži byli nejčastěji nositeli jmen Petr (28), Jan (26) a Martin (21).
Nejpočetnější příjmení v naší obci k 1.1.2019 byla Slabý / Slabá
a Machatý / Machatá (21), následovalo Nešetřil / Nešetřilová (19)
a dále Horák / Horáková (16).
Životní jubilea
Nejstarší dolnoředickou občankou je paní Marie Šimečková.
V letošním roce oslavila své 93. narozeniny. V pořadí další tři naše
nejstarší spoluobčanky letos oslavily nebo oslaví výročí 92 let. Jsou
to paní Marie Červená, paní Vlasta Půlpánová a paní Marie Krbová.
Blahopřejeme!
Paní Marie Šimečková

Služby v obci
V centru obce je každý všední den od 7.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do
10.00 hodin otevřena prodejna společnosti COOP, její vedoucí je paní Dana Menšíková.
V přízemí obecního úřadu je v provozu pobočka České pošty. Její vedoucí je paní Jaroslava Kosinová.
Otevírací doba pobočky:
pondělí, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00 13.00 – 16.30
úterý
8.00 – 11.00
středa
8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Obecní hostinec U Desatera má v pronájmu paní Klára Chovanová. Každý všední den se zde vaří polední
menu, v nabídce je většinou výběr ze tří jídel.
V budově obecního úřadu je v provozu kadeřnictví paní Vladislavy Horákové (objednávky na tel.:
605 541 757), kosmetický salon paní Naděždy Kuncové (objednávky na tel: 774 139 337), pedikúra paní
Jaroslavy Kosinové (objednávky na tel.: 724 281 922), modeláž nehtů zde provádí paní Michaela Němcová
(objednávky na tel.: 604 968 767) a od 1.11.2018 v přízemí budovy obecního úřadu paní Jana Moravcová
poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby (objednávky na tel.: 774 491 091).

Základní škola
2. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok 2019/2020 a přivítali jsme šest
prvňáčků. Školu navštěvuje 50 žáků, kteří
se vzdělávají ve třech třídách. V I. třídě je
spojen 1. a 3. ročník, ve. II. třídě se učí
2. ročník a ve III. třídě IV. ročník. Školní
družinu navštěvuje 45 žáků, stravování
využívá 49 žáků. Vzdělávání probíhá
podle školního vzdělávacího programu
Tvořivá škola. Téma školního roku je
"Letem světem".
Další informace najdete na
www.zsdolniredice.estranky.cz.
Mgr. Jitka Nalezencová, ředitelka základní školy

Mateřská škola
Školní rok jsme zahájili v pondělí 2.9.2019
s plnou kapacitou 50 dětí, přivítali jsme
9 nových školáčků. Po celý rok máme pro
děti naplánováno mnoho akcí (divadla, výlety,
naučné programy, besedy, oslavy svátků
a mnoho dalších). Již 18. září se děti zúčastní
naučného programu o dravcích a jiných
zvířatech, v pondělí 23. září uvidí divadelní
představení Popelka. Od začátku září se
připravujeme na oslavy 40. výročí otevření
naší mateřské školy, které se uskuteční
v sobotu 28.9.2019. Srdečně všechny zveme,
aby se přišli podívat, ale i zavzpomínat.
Ilona Čeřovská, ředitelka mateřské školy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mateřská škola a Obecní úřad v Dolních Ředicích
si Vás dovolují pozvat na setkání v mateřské škole, které se uskuteční
u příležitosti 40. výročí jejího otevření v sobotu 28. 9. 2019.
Průběh oslav:
900- 1100 den otevřených dveří pro veřejnost
možnost občerstvení
00
13
slavnostní zahájení
15
13
prohlídka mateřské školy pro pozvané
posezení s občerstvením
00
15
vystoupení dětí mateřské školy
45
15
zábavný pořad pro děti „KLAUN JÉČKO“

Závody na kolech, rok 2018

TJ Sokol
Vážení příznivci TJ,
začíná školní rok a s ním i cvičení a další akce spojené s TJ. Na www.obecdolniredice.cz v záložce aktuality
najdete rozpis jednotlivých sportů.
Dále bych vás ráda pozvala na nejbližší akce TJ:
- v pátek 27.9. posvícenská zábava - hraje DJ Sváťa
- v neděli 29.9. dopoledne závody na kolech
- v sobotu 5.10. pohádkový les, tady vyzýváme všechny rodiče dětí od 3 do 6ti let (školkových), aby se
alespoň jeden z páru zapojil. Děkujeme.
Přeji všem slunečné podzimní dny.
za výbor TJ Michaela Štrossová
Myslivecký kroužek Dolní Ředice
Ve školním roce 2018-2019 navštěvovalo
kroužek 17 dětí. Chodili jsme zakrmovat,
vyráběli jsme krmítka pro zajíce, které jsme
poté rozmístili po revíru. Na strouze
u Žernova jsme dosadili do remízu nové
stromky, o které se staráme. V klubovně se
učíme nové poznatky o naší zvěři a přírodě a
u klubovny střílíme ze vzduchovky a luku.
Zúčastnili jsme se okresní soutěže o Zlatou
srnčí trofej. Daniel Balada, Matyáš Krejčí
a Mia Römerová se ve střelbě ze vzduchovky
umístili na medailových místech. Natálka
Nešetřilová a Karolína Němcová stály na vítězné bedně celkové soutěže v kategorii A. Na konci školního
roku jsme jeli na čtyři dny na myslivecký tábor do Chotěvic v Krkonoších. Děti si samy vařily v kotlíku na
ohni, spaly pod širým nebem a užívaly si lesa a rybaření. Poslední srpnový víkend jsme tábořili s rodiči na
Hořánkách. Školní rok 2019/20 jsme již zahájili a do kroužku chodí 20 dětí.
Myslivosti zdar Jiří Jaroměřský

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Ředice (SDH)
Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany. Tvoří ho 26 mužů,
19 žen a 24 dětí. Mezi hlavní akce, které SDH pořádá, patří tradiční hasičský ples, letní slavnosti
a Štěpánská zábava. Ve spolupráci s obcí a TJ Sokol se podílí na organizaci dětského dne, masopustního
průvodu, memoriálu Karla Poura, letního tábora a čertovského dovádění. Členové se pravidelně schází
každý první pátek v měsíci na svých členských schůzích a dle možností každou středu na "pracovních
poradách".
Kroužek mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů již funguje sedmým rokem a probíhá od září do června. Mladí hasiči se pravidelně
scházejí každou neděli. Hlavní pozornost je věnována sportovní přípravě na hasičské soutěže. Cílem
kroužku je také rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a návyky v jednotlivých oblastech požární ochrany. Učí
se vázat uzly, základy topografie a zdravovědy, poznávat hasící techniku, orientovat se pomocí buzoly
a mapy, střílet ze vzduchovky a další zajímavé aktivity týkající se hasičské činnosti. Společně ale také
pořádají různé výlety do muzeí, kina a účastní akce 72 hodin, charitativních běhů či besed o zdravovědě.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH
Na rozdíl od SDH je jednotka zřizována obcí a její činnost se řídí zákonem o požární ochraně. Jednotka je
v naší obci tvořena jedenácti členy, velitelem je Vladimír Tesař (tel.: 732 583 958). V letošním roce
vyjížděla jednotka na několik kácení suchých a vzrostlých stromů. Při červencové povodni odčerpávala
vodu z několika objektů a zahrad. Dozorovala při pálení čarodějnic a ostatních kulturních a společenských
akcí, které vyžadovaly regulaci dopravy na hlavní silnici. Jednotka se pravidelně schází na nedělních
brigádách, kde provádí údržbu techniky a vybavení.
Hasiči touto cestou děkují za podporu ze strany obecního úřadu a přízeň ostatních spolků a občanů. Rádi
přivítají nové členy do sportovních oddílů mužů, žen a dětí.
Tomáš Košťál

Obecní úřad Dolní Ředice pořádá
BURZU ODLOŽENÝCH VĚCÍ
- sportovních potřeb, oblečení, obuvi a hraček
Burza se bude konat ve dnech 30.9. – 2.10.2019 v sále Obecního hostince Dolní Ředice.
30.9. příjem zboží
10 – 17 hodin
1.10. prodej zboží
10 – 17 hodin
2.10. výdej zboží a peněz 10 – 17 hodin
Z každé prodané věci zaplatí prodávající
poplatek 5 Kč (ve středu 2.10.).
Bližší informace: Blanka Jedličková
(tel.: 731 758 018)

Z burzy konané na jaře 2019

Víte, že …
- v sobotu se od 14 hodin koná na dětském hřišti soutěž ve vaření
kotlíkového guláše? Zatím je přihlášeno sedm družstev (ještě je možné
se přidat!), občerstvení i pro přihlížející zajištěno, pro děti zdarma
skákací hrad. Porotcem může být každý, kdo bude mít zájem! Informace
na tel.: 603 806 893.
- obec Dolní Ředice připravuje projektovou dokumentaci na splaškovou
tlakovou kanalizaci s napojením na kanalizační systém do čistírny
odpadních vod v Holicích? Veřejná prezentace záměru výstavby tlakové
kanalizace proběhne v sále hostince dne 23.9.2019 od 18:00 hodin.
Očekáváme Vaši účast! Bližší informace o kanalizaci se dočtete na
posledním listu tohoto zpravodaje.
- obec v těchto dnech vyhodnocuje výsledky výběrových řízení na
zhotovitele dvou velkých investičních akcí? „Zvýšení bezpečnosti –
I. etapa Dolní Ředice“ – chodník a „Obnova sportovní infrastruktury –
školní hřiště Dolní Ředice“ – modernizace dětského hřiště. Realizace by
měla být 10/2019 – 8/2020.

Vítězové loňského ročníku soutěže
ve vaření kotlíkového guláše – Milan
Slabý a Jakub Macků

- obec zadala vypracování projektu přístavby tělocvičny? Běží stavební řízení, bude hledána možnost
spolufinancování z dotace a úvěrem. Obdobně je zadán projekt modernizace školy s půdní vestavbou
odborné učebny

- stavba dálnice D35 nabírá obrátky? Na společné
schůzce starostů a dodavatele stavby byly vyjasněny
záležitosti nadměrné dopravy, znečištění a
opotřebování silnic, součinnosti při větších deštích
ovlivňujících hladinu potoka vzhledem ke stavbě
apod.

- obce Dobrovolného svazku obcí Holicka zakoupily společně tři velké skákací hrady? Obec si je může
zapůjčit na veřejné akce.
- TJ Sokol montuje na hřišti dětmi velmi oblíbenou lanovku? Její pořízení je díky sponzorskému daru.

Na stránkách obce www.dolniredice.cz máte možnost přihlásit se k odběru informací e-mailem.
Postup je následující: na úvodní stránce webových stránek obce v pravém sloupci do okénka „Informace
emailem“ napište svůj e-mail, opište ověřovací kód a stiskněte tlačítko odeslat, na obrazovce se objeví text
nadepsaný „Souhlasím se zasíláním novinek emailem z webu https://www.dolniredice.cz/, který spravuje
Obec Dolní Ředice“, pod tímto textem je nutné kliknout na zelené tlačítko „Uděluji souhlas se zpracováním
osobních údajů“ (tj. se svou e-mailovou adresou), na obrazovce se objeví text „Vaše registrace byla úspěšně
odeslána“ a okamžitě je Vám odeslán e-mail, kde jste vyzváni k úplnému dokončení registrace. Kliknutím
na příslušný odkaz uvedený v e-mailu jste zaregistrováni k odběru novinek.
Dolnoředický zpravodaj vychází 11.9.2019

DOLNÍ ŘEDICE – TLAKOVÁ KANALIZACE
Obec Dolní Ředice
Holická 210
533 75 Dolní Ředice
Tel.: 466 681 987
e-mail: obec@dolniredice.cz
www.dolniredice.cz
Vážení občané,
obec Dolní Ředice připravuje projektovou dokumentaci na splaškovou tlakovou kanalizaci s napojením na
kanalizační systém do čistírny odpadních vod v Holicích.
Způsoby, jakými jsou likvidovány splaškové vody ve většině domácností v naší obci
(s výjimkou schválených domovních čistíren) nejsou zcela zákonné, nebo byly povoleny dle dřívějších
stavebních zákonů, které dnes již neplatí. Ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci
do 31. prosince 2001.
Nakládání s odpadem je v dnešní době velmi aktuální téma. Jedním z takových odpadů
je právě i splašková voda z domácností. Seznámíme Vás proto se základními pojmy.
Splašky
Splašky jsou odpadní vody z obytných budov, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu
a činností v domácnostech tj. vody ze záchodů, koupelen a kuchyní. Splaškové odpadní vody nejsou vody
dešťové ani vody drenážní.
Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka. Obsah žumpy je nutné pravidelně vyvážet k ekologické likvidaci. Žumpa
je nejčastěji provedena jako těsná betonová jímka, existují však i továrně vyráběné plastové nádrže. Správné
provedení žumpy je třeba pravidelně kontrolovat a je nutné, aby vyhovovala příslušné technické normě.
Septik
Septik je usazovací nádrž. Běžné jsou septiky se dvěma nebo více komorami, oddělenými příčkami. Zákony,
které řeší likvidaci splaškových vod, se stále zpřísňují. Každá domácnost by měla v případě vypouštění
odpadu z přepadů septiků prokázat legální způsob takovéto likvidace splaškových vod na základě platného
povolení od příslušného úřadu (v našem případě Vodoprávní úřad na Městském úřadě v Holicích).
Povolení k vypouštění odpadních vod je zapotřebí i v případě, že stavba septiku byla řádně povolena.
Vodoprávní úřad však může povolit pouze vypouštění odpadní vody, která je vyčištěná na kvalitu
odpovídající limitům stanoveným Nařízením vlády č. 401/2015 Sb..
Možností je septik zaslepit a veškerý obsah likvidovat, stejně jako u bezodtoké jímky (tzv. žumpy),
vyvážením oprávněnou osobou na čistírnu odpadních vod. V tomto případě lze očekávat vyvážení
cca 12-18 m3 odpadních vod měsíčně (uvažováno pro 4člennou rodinu se spotřebou ekvivalentní osoby
100 litrů/os/den). Náklady na likvidaci cca 12 m3 odpadních vod činí cca 4800 Kč/měsíc.
Postupem času lze očekávat i kontroly ze strany příslušných úřadů, které mohou v případě nedodržení
podmínek správné likvidace odpadů uložit pokutu.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje
se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 50 000 Kč, v případě právnické
osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč. Vypouštění do trativodů, do vsakovacích jímek
nebo do terénu se považuje za vypouštění do vod podzemních.
Obec Dolní Ředice chce tuto situaci řešit, a proto naplánovala přípravu projektu tlakové kanalizace.

TLAKOVÁ KANALIZACE
Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny
splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny
gravitační přípojkou do čerpací šachty. Čerpací šachty tedy nahradí septiky, žumpy nebo domovní čistírny,
které budou vyřazeny z provozu a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrž na dešťovou
vodu.
Čerpací šachta je kruhová a má průměr 0,8 - 1,0 m a hloubku 1,8 - 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí
čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím o průměru
40 -50 mm do hlavního řadu a dále do kanalizačního systému obce Horní Ředice a pak až na čistírnu
odpadních vod do Holic.
Šachta může být přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet
pro techniku při výstavbě či provozu (čištění).
U čerpací šachty je třeba umístit elektrickou skříňku (rozměry v × š × h = 20 cm × 30 cm × 17 cm). Skříňka
se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním
do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo
k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu napojované nemovitosti
(napětí 400 V).
Umístění čerpací šachty je vázáno na níže uvedené technické podmínky.
1) Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do čerpací šachty
(nenapojují se dešťové vody!).
2) Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění).
Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...)
je 2,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
3) Přístupnost místa z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty – cca 5,0 m za plotem, případně řešeno
individuálně s projektantem.
4) Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod. Přitom
nejmenší možná vzdálenost od plynu je 1,0 m.
Zastupitelstvo obce ve spolupráci s Vodoprávním úřadem Městského úřadu Holice a projektantem splaškové
kanalizace stanovilo následující postup, který za předpokladu dostatečné finanční dotace státu nebo
evropské unie povede k realizaci výstavby kanalizace.
1) Informace občanům tímto letákem.
2) Veřejná prezentace záměru výstavby tlakové kanalizace v sále hostince dne 23.9.2019 od 18:00.
Přítomným bude předána přehledná situace řešení u každého rodinného domu.
3) Obec bude očekávat:
a) písemnou odpověď (i e-mailem) = SOUHLAS
b) případné upřesnění s projektantem (tel., e-mail, návštěva)
c) nebude-li majitel reagovat do 30.10.2019, budeme předpokládat,
že se situací SOUHLASÍ
4) Po získání souhlasů majitelů rodinných domů zadání 1. stupně projektové dokumentace k získání
rozhodnutí o umístění stavby.
Kontakty:
MěÚ Holice – Vodoprávní úřad, B. Křemenáková (tel.: 466 741 262, e-mail: kremenakova@mestoholice.cz)
Projektant: RECPROJEKT s.r.o. Pardubice, Ing. Jan Falta (tel.: 776 709 092, e-mail: info@recprojekt.cz)
Zástupce obce: Ing. Tomáš Košťál, místostarosta (tel.: 724 928 389, e-mail: pansafek@seznam.cz)

Michal Kurka, starosta obce

