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Informace k situaci s kanalizací v ulicích  
Na Průhoně a Zahradní 
 
Jak bylo oznámeno na poslední veřejné schůzi             
v minulém roce, čekalo nás na začátku roku nového 
jednání vyvolané Magistrátem města Kladna, odborem 
výstavby (vodoprávní úřad). Toto jednání proběhlo     
na základě žádosti úředníků Lesů České Republiky, 
kteří obdrželi stížnost od občana Svinařova                 
na vypouštění splašků do dešťové kanalizace, která je 
v ulici Zahradní a Na Průhoně a je vyústěná přes rybník 
„Lébrák“ do místního potoka. Říkáte si, pořád ta samá 
písnička? Bohužel tato písnička by nemusela mít 
šťastný konec, a to jak pro obecní úřad, tak ani          
pro jednotlivé obyvatele v těchto ulicích. Vypouštěním 
odpadních vod do povrchových bez povolení 
vodoprávního úřadu se obec dopouští správního deliktu 
podle § 125a odst. 1 písm. b.) vodního zákona, za který 
může být uložena sankce až do výše 5 000 000 Kč. 
Občané se vypouštěním odpadních vod do vod 
povrchových bez povolení vodoprávního úřadu 
dopouštějí přestupku podle § 116 ods. 1 písm. b) 
vodního zákona, za který může být uložena sankce až 
do výše 100 000 Kč. A zase, i toto už se několikrát ve 
zpravodaji psalo, byla i tato situace s občany těchto ulic 
řešena, přesto jsme na začátku tohoto roku stáli před 
kontrolou. Během této kontroly, které se zúčastnili 
všichni pozvaní, bylo jasně prokazatelné, že vypouštění 
splašků do DEŠŤOVÉ kanalizace se děje v hojné míře 
a potok, který byl před časem vyčištěn, je znovu plný 
nečistot a doslova výkalů. A závěr této schůzky? 
Všichni obyvatelé ulice Zahradní i Na Průhoně budou 
bez jakýchkoliv výhrad do 15. 2. 2014 odpojeni všemi 
přípojkami od stávající dešťové kanalizace, čili, bude 
zamezeno jakémukoliv dalšímu vypouštění splašků    
do dešťové kanalizace. Následně proběhne kontrola 
odpojení zainteresovanými úřady. Občané, kteří se        
i přes výzvu OÚ neodpojí, budou předáni ke správnímu 
řízení Magistrátu města Kladna. 
Na tento článek můžeme navázat tím, jak vypadá 
změna kanalizace v těchto výše zmiňovaných ulicích    
z dešťové kanalizace na splaškovou. V tuto chvíli 
máme v rukou pasport ulice Zahradní, který bude 
předán na úřady a je jednáno o nejlepší možné změně 
těchto kanalizačních řadů. 
A nakonec, máme se vlastně zlobit na občana, který 
toto jednání a vlastně celou situaci vyvolal? To záleží 
na každém z Vás, nutno podotknout, že výsledky 
kamerového průzkumu, které máme k dispozici, jsou 
doslova katastrofální. Naše DEŠŤOVÁ kanalizace se 

po kontrole dá bez jakýchkoliv skrupulí nazvat 
ZÁCHODEM. Nánosy splašků, toaletních papírů           
a všeho možného jsou v této kanalizaci v takové míře, 
že mnohdy nebyl možný ani průjezd kamery. Proto 
pokud tohle vše projde kanalizací do potoka, který 
několikrát denně neskutečně zapáchá a nedá se na něj 
ani dívat, nemůžeme se divit, že se někdo z nás, ať to 
byl kdokoliv, ozval. 
Doufáme, že tato výzva, která byla obyvatelům 
dotčených ulic odeslána, bude respektována             
bez výhrad a nebude brána jako reakce na rozmar 
jednoho občana. A pokud snad ano, běžte                  
na procházku a podívejte se do místního potoka, svůj 
odraz v něm totiž určitě neuvidíte. 
 
Fungování kanalizace 
 
Jak je výše zmíněno, byli obyvatelé ulic Zahradní         
a Na Průhoně v minulém týdnu obeslání s výzvou         
o odpojení splaškových přípojek od stávající dešťové 
kanalizace. Podle očekávání se zvedla proti tomuto 
opatření vlna nevole, která vyzněla v nepochopení celé 
akce, proto vysvětlení: 
Ul. Zahradní 
V této ulice je v současné chvílí stávající kanalizace, 
která po celou dobu, tedy i nyní, byla uznána              
za dešťovou. Protože byla kanalizace v této ulici 
realizovaná před lety v tzv. akci „Z“, jedná se                 
v současné době o její legalizaci (pasport), tím bude 
kanalizace uznána jako po celou dobu svého fungování 
za DEŠŤOVOU. 
Ul. Na Průhoně 
V této ulici je kanalizace poměrně nová, byla 
vybudována konstrukčně jako splašková, následně 
však byla zkolaudována jako DEŠŤOVÁ. V této podobě 
a funkci funguje dodnes. 
V naší obci je pak zavedena tzv. ODDÍLNÁ kanalizace, 
tedy splašky a déšť NESMĚJÍ být smíchány, chápejme 
to tak, že do DEŠŤOVÉ kanalizace patří jen a pouze 
DÉŠŤ a povrchové vody, do kanalizace SPLAŠKOVÉ 
pak splašky (odpadní vody z WC, dřezů apod.).             
I přesto, že je obec tímto systémem odkanalizována jen 
z většiny, není přípustné, aby v části obce, kde zůstala 
prozatím jen kanalizace dešťová, byly do ní vpouštěny  
i splašky. 
Aby došlo k odkanalizování tímto systémem i v další 
části obce, jednáme v tuto chvíli o jediném možném 
způsobu a to o přeměně stávající dešťové kanalizace 
(ul. Zahradní, Na Průhoně) na kanalizaci splaškovou    
s tím, že odvod deště bude řešen povrchovými 
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žlabovkami. Proto jsme uzavřeli s občany těchto ulic 
smlouvy o odpojení se dešťovými přípojkami               
od dešťové kanalizace ve chvíli, kdy bude stávající 
dešťová kanalizace v těchto ulicích změněna              
na splaškovou, ne dříve!!! 
Dopis, který byl občanům nyní doručen, je vyzývá, na 
základě místního šetření, o odpojení od dešťové 
kanalizace přípojkami, do kterých jsou vypouštěny 
SPLAŠKY!! Těmi je tato kanalizace a následně 
Libušínský potok znečišťován. 
 
Vyčištění potoka 
 
V současné chvíli je Libušínský potok opět vyčištěn, 
stupeň jeho zanesení byl cca 60-80 cm a to byl 
naposledy čištěn v roce 2013. Doufejme, že již tato 
akce s čištěním potoka nebude muset být opakována. 
 
Termíny plateb pro svoz TKO 
 
Platby pro svoz popelnic zůstávají pro letošní rok        
na stejné úrovni, tedy 600,- Kč / osobu / rok. Je možno 
je uskutečnit - polovinu do konce března 2014, druhou 
polovinu do konce září 2014. 
 
Krádeže dřeva v místním lese          
 
Mnozí sousedé, chodící do okolního lesa "na dříví", si 
nechtějí zřejmě připustit, že se často dopouštějí 
nezákonného jednání. Pro vlastní potřebu je možno      
z lesa odnést pouze spadané dřevo, s průměrem max. 
7 cm ! Sběr silnějších větví, kmenů, či dokonce jakékoli 
kácení bez řádného povolení a označení dřeva Lesní 
správou  je nepřípustné a dle zákona kvalifikováno jako 
krádež. Tak ostatně na podobné jednání nahlíží             
i Policie České republiky. A že k tomu nejednou 
dochází, je vidět  na vozících některých sousedů... 
A poškozování upraveného okolí domků a chatiček je 
vyloženě un fair...! 
 
Připravované akce pro rok 2014 
 
středa 30. 4. 2014 – Pálení čarodějnic 
Jako každý rok se tradiční pálení čarodějnic uskuteční 
za „Lébrákem“ a to za doprovodu hudby, ale                  
i  obvyklého občerstvení pro malé i velké. 
květen 2014 - Staročeské máje  
(konkrétní datum bude včas upřesněno) 
Znovu se v květnu můžeme těšit na staročeské máje, 
pořádané našimi místními dobrovolní hasiči, za malého 
přispění obecního úřadu. Opět tak začneme v pátek 
stavěním krále, v sobotu pak májovým průvodem         
a tradičním kácením. Na závěr s taneční zábavou.  

Sobota 17.5.2014 – Vítání občánků 
I tento rok přivítáme nové občánky Svinařova do našich 
řad, vítání se uskuteční v prostorách obecního úřadu. 
červen 2014 – Dětský den  
(konkrétní datum bude včas upřesněno) 
Další tradiční akce, tentokrát pro naše nejmenší. 
Obecní úřad spolu s hasiči pořádají dětský den plný her 
a sladkých výher s následnou menší taneční zábavou. 
srpen 2014 – 2. Svinařovský sportovní turnaj  
(konkrétní datum bude včas upřesněno) 
Pro velký zájem o 1. ročník, ze kterého jsme měli 
opravdu radost, bude i letos uspořádán turnaj ve fotbale 
a nohejbale na novém hřišti. Dopoledne bude věnováno 
dětem, odpoledne pak dospělým. Přijďte obhájit svou 
loňskou výhru, nebo naopak porazit loňské vítěze. 
srpen 2014 – Rozloučení s prázdninami  
(konkrétní datum bude včas upřesněno) 
Kromě nové tradice se sportem se i letos budeme díky 
našim hasičům moci loučit s prázdninami. Pro naše 
školáky bude uspořádán kulturní program a pro dospělé 
opět taneční zábava. 
sobota 22. 11. 2014 – Vítání občánků 
A protože miminek není nikdy dost, i na konci roku 
budeme vítat naše nové občánky, které se narodili        
v druhé polovině roku 2014. 
listopad 2014 – Vánoční trhy a rozsvícení vánočního 
stromu  
(konkrétní datum bude včas upřesněno) 
I letos přijdou Vánoce a s nimi čas tradic, velice 
povedené Vánoční trhy proto zopakujeme i tento rok. 
Zveme Vás tak na nasátí Vánoční atmosféry a třeba      
i nakoupení dárků pro radost Vaši, i Vašich blízkých. 
Závěrem akce bude rozsvícení Vánočního stromu. 
 
Životní jubilea v lednu 
 
4. 1. 2014    paní Božena Skleničková 101 let  
8. 1. 2014    pan Oldřich Lázecký         70 let 
19. 1. 2014  paní Miroslava Hanzlíková 65 let 
20. 1. 2014  paní Anna Jelínková         80 let 
26. .1. 2014 paní Růžena Němcová       65 let 
 
 
 
 
                                                                   101 ! 
 
 
 
 
 
Všem jubilantům přejeme pohodu v rodině a pevné 
zdraví ! 


