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AKTUALITY OÚ - "co se děje" 
 
Velké poděkování patří občanům za příspěvky, náměty 
a informace o věcech zralých k řešení v obci na veřejné 
schůzi OZ. Zastupitelstvo potřebuje takové náměty 
průběžně a z celé obce, protože jen tak může rychle    
a kvalitně reagovat. Některé činnosti již probíhají. 
1. Oprava pumpy a úprava cest na hřbitově 
2. Kontrola napojení od křižovatky ul. Zahradní a Na 
Průhoně  po výtok do potoka 
3. Nákup a instalace držáků na sáčky na psí 
exkrementy (ty jsou zatím k dispozici volně k odběru  
na OÚ) 
4. Vyčištění potoka u hřbitova 
5. Pročištění přítoku do rybníku Lébrák 
6. Proběhlo jednání s projektantem o možnosti dodělání 
kanalizace v ul. Pod Kozincem a Smečenská. 
Vzhledem k tomu, že silnice v těchto ulicích je velice 
úzká a podzemní sítě jsou v ní uspořádány tak, že není 
možné uložení dalšího potrubí, projektant navrhuje 
stejné řešení jako v ul. Na Průhoně a Zahradní.  
Po zvážení situace a s konkrétním řešením bude 
osloven Magistrát města Kladna, vodoprávní úřad. 
7. Byla podána žádost na Mm Kladna, vodoprávní úřad 
o kolaudační souhlas na akci: „Dokončení kanalizace    
v ul. Na Průhoně a Zahradní v obci Svinařov“. 
8. Zastupitelstvo obce schválilo pro letošní rok 
provozování výherních automatů s tím, že před dalším 
schvalováním v roce 2016 provede u občanů 
dotazovou akci, aby byl znám jejich názor. 
9. Úprava prostor kolem ČOV. 
10. Likvidace vyřazeného pingpongového stolu. 
 
a "co se připravuje" 
 
1. Příprava na stavbu ochranné sítě za fotbalovou 
branku na Dětském hřišti - stavbu bude provádět 
odborná firma dle výběru OZ. 
2. Vzhledem k žádosti stavebníka MUDr. P. Sirotka, 
budou v nejbližších týdnech probíhat práce v rámci 
zkrácení plynovodní přípojky. Práce budou probíhat      
v chodníku před objektem, stavebník zajistí bezpečnost 
v okolí stavby. Prosíme tímto o dodržování 
bezpečnosti. 
3. Oprava povrchu v ul. Za Křenovkou – kontrola 
prováděcí firmou, návrh a realizace opravy. 
4. Urovnání terénu na dětském hřišti  
v okolí prolézaček. 
 
 

Podnět na Krajskou správu a údržbu silnic 
 
V souvislosti s omezením provozu těžkých nákladních 
vozidel na silnici II/236 v úseku Smečno - Slaný došlo  
k nárůstu provozu těchto vozidel po silnici III/23640 
přes naši obec. Tato komunikace však ani svým 
charakterem ani provedením neodpovídá požadavkům 
takového provozu. V nepřehledných zatáčkách vznikají 
rizikové situace, vozovka se navíc trhá a poškozuje. 
Proto podal starosta obce podnět výše uvedené 
instituci k urychlenému řešení situace (např. zákazem 
vjezdu vozidlům s celkovou hmotností nad 12 t).  
 
Plán rozvoje obce - příspěvky občanů 
 
Připomínáme všem občanům, že mohou stále posílat 
své příspěvky s návrhy plánu rozvoje obce (oznámení 
je na webu obce) a to nejen v elektronické podobě,     
emailem apod., ale i písemnou formou, poštou nebo 
osobně na OÚ. 
 
VOK na návsi 
 
Na obvyklém místě na prostranství před OÚ bude první 
sobotu v měsíci, tedy 4. 4. 2015 od 8,00 do 10,00 hodin 
opět stát velkoobjemový kontejner na objemný TKO. 
 
...a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
tamtéž 
 
V termínu 18. 4. 2015 od 9,25 do 10,25 hodin bude 
před OÚ přistavena mobilní sběrna nebezpečného 
odpadu. Osobně obsluze sběrny bude možno 
odevzdat: 
- zářivky a výbojky 
- autobaterie, monočlánky apod. 
- vyjeté oleje, použité olejové filtry, fritovací oleje – 
   včetně obalů 
- barvy, laky - včetně obalů 
- kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii 
- nádobky od sprayů 
- staré a nepotřebné léky 
- televizory, lednice 
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Změna podmínek pro kácení stromů 
 
Nová vyhláška o ochraně dřevin a jejich kácení 
(č.222/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení) 
změnila podmínky pro kácení stromů - bez povolení 
bude možno kácet ovocné dřeviny u rekreačních 
objektů a v zahrádkářských koloniích. To zatím nebylo 
možné - bez povolení šlo kácet ovocné stromy jen na 
pozemcích u rodinného či bytového domu, což bylo pro 
majitele rekreačních objektů diskriminační. Vyhláška 
také upravuje spornou definici zahrady, která se nově 
řídí katastrem nemovitostí. U neovocných dřevin bude 
třeba povolení pro kácení dřevin s obvodem kmene 
větším než 80 cm ve výšce 130 cm. Povolení bude 
vydávat orgán ochrany přírody (obecní či městský 
úřad), ve lhůtě 30 dnů pak bude mít orgán ochrany 
přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné 
žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny. Vyhláška je 
účinná od 1. listopadu 2014. 

 
Citace z časopisu ODPADY - odborný časopis pro 
nakládání s odpady a životní prostředí - č. 12/2014. 
 
Sbírka použitého ošacení 
 
OS Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku letního a 
zimního oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon, 
látek (min 1m2), nepoškozeného nádobí bílého i 
černého, skleniček, vatových a péřových přikrývek, dek 
a polštářů, obuvi, hraček - vše nepoškozené. 
Do sbírky nelze brát ledničky, televizory, počítače 
apod., matrace, koberce (z hygienických důvodů), 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a 
vlhký textil. 
Sbírka se uskuteční 13. - 15. dubna 2015  
vždy od 7,00 do 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby nedošlo k jejich poškození transportem. 
Předem děkujeme, bližší informace na tel. 224 316 800, 
224 317 203.  

 
 
Kromě této sbírky je od minulého roku v obci přistaven 
kontejner na sběr šatstva, do kterého je možné ukládat 
nepotřebné oblečení průběžně během roku.  
 
Termíny nejbližších fotbalových zápasů našeho 
mužstva 
 
21.3.15 od 15:00 SK Běleč - AFK 
28.3.15 od 15:00 AFK - Slavoj Kladno 
  4.4.15 od 16:30 Vinařice - AFK 
11.4.15 od 16:30 AFK - Lhota B 
18.4.15 od 17:00 Hrdlív - AFK 
25.4.15 od 17:00 AFK - Dřetovice 
  
Po zimní části je AFK na  3. místě s 25 b.  
 

 


