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Plánované akce OÚ Svinařov 
 
Jelikož se nám pomalu blíží konec roku 
bychom Vám všem představit právě probíhající akce 
obecního úřadu, které v tuto chvíli nejsou prozatím 
viditelné, ale věřte, že se na nich úpěnlivě pracuje.
Dne 16. 9. 2015 schválilo obecní zastupitelstvo cen
vou nabídku na zhotovení projektové dokumentace 
akci, která vzhledem ke své složitosti byla rozčlen
do tří etap, rozdělení níže. Projektová dokumentace 
bude zpracována Ing. R. Kaemerem ve 
Ing. Arch. M. Langovou a dalšími potřebnými „prof
ty“. 
1. ETAPA 
* Projekt urbanistického řešení centrální části obce 
Svinařov (návsi a přilehlého okolí OÚ) ul. U Výboru
* Projekt dopravního řešení – dokumentace pro stave
ní řízení (dle vyhlášky č. 148/2008 Sb.) 
2. ETAPA 
* Projekt urbanistického řešení v přilehlém parku (kolem
rybníka a dětského hřiště) – pěší propojení ulic U výb
ru, Rudé Armády a Za Křenovkou 
3. ETAPA 
* Projekt rekonstrukce stávajících chodníků podél ulice 
Rudé Armády (mezi ul. Krátká a Za Křenovkou) 
450 bm 
Po zhotovení projektové dokumentace bude dále 
notlivých etapách postupováno dle domluvy obecního 
zastupitelstva (povolení, realizace, atd.).
Další z akcí je Dokončení splaškové kanalizace v ul. 
Smečenská a Pod Kozincem v obci Svinařov. V min
lých týdnech byly obeslány příslušné úřady s 
vyjádření k zamýšlenému záměru dokončení kanal
ce, tak abychom předem věděli, v jaké variantě a zda 
vůbec je možné zpracovat projektovou 
tuto akci. Součástí tohoto zjišťování byla i 
občany dotčených ulic, ze které vyplynulo,
pan starosta, je potřeba se setkat s projektantem přímo 
na místě a zkonzultovat s lidmi jejich místní zn
pokusit se najít co nejlepší řešení. Schůzka 
nosti p. starosty, sl. místostarostky, pí. Hor
projektanta a občanů z těchto ulic proběhala 14. 10. 
2015, ze schůzky vyplynuly potřebné další n
řešení, s výsledkem, který bude nutné znovu konzult
vat s příslušným vodoprávním úřadem. Po této konzu
taci bude ve věci dále postupováno. 
V současné chvíli probíhá realizace kanalizačních př
pojek a jejich napojení na hlavní řad nově vzniklé 
splaškové kanalizace v ul. Zahradní a Na Průhoně. 
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ŘÍJEN 2015 

Jelikož se nám pomalu blíží konec roku 2015, chtěli 
bychom Vám všem představit právě probíhající akce 
obecního úřadu, které v tuto chvíli nejsou prozatím 
viditelné, ale věřte, že se na nich úpěnlivě pracuje. 
Dne 16. 9. 2015 schválilo obecní zastupitelstvo ceno-

dokumentace na 
akci, která vzhledem ke své složitosti byla rozčleněna 
do tří etap, rozdělení níže. Projektová dokumentace 
bude zpracována Ing. R. Kaemerem ve spolupráci s 

Arch. M. Langovou a dalšími potřebnými „profesan-

kt urbanistického řešení centrální části obce 
Svinařov (návsi a přilehlého okolí OÚ) ul. U Výboru 

dokumentace pro staveb-
 

* Projekt urbanistického řešení v přilehlém parku (kolem 
pěší propojení ulic U výbo-

* Projekt rekonstrukce stávajících chodníků podél ulice 
Rudé Armády (mezi ul. Krátká a Za Křenovkou) – cca 

Po zhotovení projektové dokumentace bude dále v jed-
notlivých etapách postupováno dle domluvy obecního 
zastupitelstva (povolení, realizace, atd.). 
Další z akcí je Dokončení splaškové kanalizace v ul. 
Smečenská a Pod Kozincem v obci Svinařov. V minu-
lých týdnech byly obeslány příslušné úřady s prosbou o 

k zamýšlenému záměru dokončení kanaliza-
ce, tak abychom předem věděli, v jaké variantě a zda 
vůbec je možné zpracovat projektovou dokumentaci na 

tohoto zjišťování byla i schůzka s 
dotčených ulic, ze které vyplynulo, že jak navrhl 

pan starosta, je potřeba se setkat s projektantem přímo 
na místě a zkonzultovat s lidmi jejich místní znalost a 

Schůzka za přítom-
starosty, sl. místostarostky, pí. Horové, pana 

občanů z těchto ulic proběhala 14. 10. 
potřebné další náměty k 

řešení, s výsledkem, který bude nutné znovu konzulto-
vat s příslušným vodoprávním úřadem. Po této konzul-

realizace kanalizačních pří-
pojek a jejich napojení na hlavní řad nově vzniklé 
splaškové kanalizace v ul. Zahradní a Na Průhoně. 

Zhotoveno má být celkem 6 přípojek a to v případech, 
kde buď (dříve dešťové) přípojky vůbec realizovány 
nebyly, nebo byly nedostačující pro odvod splaškových 
vod. Přihlásit se o zhotovení přípojky měli občané těc
to ulic do určeného termínu. 
Dále je řešena situace s „klapajícím“ kanalizačním 
poklopem v ul. Třebichovická.
A v neposlední řadě je řešen odtok
hřiště, který je v tuto chvíli funkční jen do jisté míry. 
Zásah do tohoto odtokového systému bude velice n
ročný a je potřeba jeho kompletní oprava.
 
Odstávka elektrické energie
 
ČEZ Distribuce, a.s. jako provozovatel rozvodné sítě 
upozorňuje na přerušení dodávk
dne 6. 11. 2015 v době od 7,30
 
VOK - BIO 
 
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat 
snahu třídit bioodpad a využívat VOK 
tuto komoditu k jejímu zákonnému zpracování a lik
vidaci. A informovat všechny
kých podmínek (nenastane-li sněh
bude tento kontejner na bioodpad
do listopadu 2015.  
Jen malá prosba k tomuto tématu 
průměru než 2 cm prosíme,
na tradiční hromadu za rybník, jako vždy se zlikvidují při 
velkém „čarodějnickém“ ohni.
 
VOK – domovní odpad 
 
V listopadu, přesně 7. 11. od 8,00 hodin
naposledy přistaven VOK na domovní odpad. Jako 
vždy před OÚ – do naplnění. 
 
Monitory, PC, tiskárny 
 
Vzhledem k tomu, že prostor ve dvoře 
tejneru na železný šrot bude využíván pro 
zimní techniku, schraňujte prosím vyřazenou elektron
ku doma do přistavení speciálního kontejneru.
 
Vzešlo z veřejné schůze… 
 
Na veřejné schůzi bylo poukázáno občany na chování 
některých řidičů při průjezdu obcí. Mějme všichni na 

ousvinarov@quick.cz           

                                                                             Schváleno dne: 25. 10. 2015 

Zhotoveno má být celkem 6 přípojek a to v případech, 
kde buď (dříve dešťové) přípojky vůbec realizovány 

ačující pro odvod splaškových 
vod. Přihlásit se o zhotovení přípojky měli občané těch-

 
Dále je řešena situace s „klapajícím“ kanalizačním 
poklopem v ul. Třebichovická. 

je řešen odtok rybníka u dětského 
tě, který je v tuto chvíli funkční jen do jisté míry. 

Zásah do tohoto odtokového systému bude velice ná-
ročný a je potřeba jeho kompletní oprava. 

Odstávka elektrické energie 

ČEZ Distribuce, a.s. jako provozovatel rozvodné sítě 
odávky elektřiny  

od 7,30 do 15,00 hodin. 

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat občanům za 
snahu třídit bioodpad a využívat VOK u Lébráku   pro 

jejímu zákonnému zpracování a lik-
všechny, že za příznivých klimatic-

li sněhová či jiná kalamita) 
ner na bioodpad přistaven a svážen 

tomuto tématu – větve o větším 
, v případě potřeby dávejte 

na tradiční hromadu za rybník, jako vždy se zlikvidují při 
„čarodějnickém“ ohni. 

listopadu, přesně 7. 11. od 8,00 hodin, bude letos 
naposledy přistaven VOK na domovní odpad. Jako 

do naplnění.  

tomu, že prostor ve dvoře OÚ vedle kon-
bude využíván pro přístřešek na 

ňujte prosím vyřazenou elektroni-
do přistavení speciálního kontejneru. 

 

Na veřejné schůzi bylo poukázáno občany na chování 
některých řidičů při průjezdu obcí. Mějme všichni na 
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paměti, že obecní ulice, s výjimkou hlavní silnice, jsou 
dle silničního zákona a na základě úpravy dopravními 
značkami zónami s omezenou rychlostí jízdy na 30 
km/hod a s nutností dbát zvýšené opatrnosti. Přesto 
řada řidičů evidentně překračuje tuto rychlost a navíc 
svým bezohledným stylem jízdy ohrožuje ostatní. 
S ohledem na charakter a provedení chodníků v někt
rých místech jsou chodci nuceni použít komunikaci, 
jezdí tu děti na kolech, pohybují se starší občané… 
Toto vše bohužel některým „rádobyřidičům
Omezená rychlost nebo respektování zakázaného 
průjezdu některými ulicemi jim nic neříká. 
Všichni řidiči, kteří se pohybujeme po (nejen svinařo
ských) silnicích – nemáme-li dostatek charakteru, m
rálky a ohledů k těm druhým, dodržujme alespoň ust
novení zákona! 
 
Sbírka použitého ošacení 
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov, poskytující 
sociální služby občanům z okraje 
materiální pomoc sociálně potřebným, vyhlašuje 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ A DALŠÍHO
− letního a zimního oblečení 
− lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
− látek (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky) 
− bílého i černého nádobí, skleniček 

nepoškozené 
− vatovaných i péřových přikrývek, polštářů, dek
− nepoškozené obuvi 
− hraček (kompletních, nerozbitých) 

Z ekologických, hygienických či transportních důvodů 
nelze přijímat ledničky, TV, počítače a další elektroniku, 
matrace, koberce, jízdní kola a dětské kočárky, 
znečištěný či vlhký textil. 
Sbírka se uskuteční od 2. do 6. listopadu 2015
v prostorách zasedací místnosti OÚ v
pracovní doby. 
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby 
nedošlo k jejich poškození transportem. 
Případné bližší informace Vám velmi rádi 
telefonních číslech 224 316 800, 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc! 
 
Obecní studny 
 
V minulých dnech byla místním SDH provedena kontr
la obecních studní, z kontroly byl vypracován protokol, 
který byl navíc doložen fotodokumentací z „jádra“ každé 
studny. Obec Svinařov má jako jediná oficiálně právo 
odebírat podzemní vody z těchto studní, které jí bylo 
přiděleno v roce 2007 Mm Kladna, odborem životního 
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výjimkou hlavní silnice, jsou 
dle silničního zákona a na základě úpravy dopravními  

omezenou rychlostí jízdy na 30 
km/hod a s nutností dbát zvýšené opatrnosti. Přesto 
řada řidičů evidentně překračuje tuto rychlost a navíc 
svým bezohledným stylem jízdy ohrožuje ostatní.  

ohledem na charakter a provedení chodníků v někte-
rých místech jsou chodci nuceni použít komunikaci, 
jezdí tu děti na kolech, pohybují se starší občané… 

rádobyřidičům“ nedochází. 
Omezená rychlost nebo respektování zakázaného 
průjezdu některými ulicemi jim nic neříká.  

či, kteří se pohybujeme po (nejen svinařov-
li dostatek charakteru, mo-

těm druhým, dodržujme alespoň usta-

Občanské sdružení Diakonie Broumov, poskytující 
nům z okraje společnosti a 

pomoc sociálně potřebným, vyhlašuje  
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ A DALŠÍHO 

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
ne odřezky a zbytky)  

černého nádobí, skleniček – vše 

vatovaných i péřových přikrývek, polštářů, dek 

hraček (kompletních, nerozbitých)  
Z ekologických, hygienických či transportních důvodů 
nelze přijímat ledničky, TV, počítače a další elektroniku, 
matrace, koberce, jízdní kola a dětské kočárky, 

2. do 6. listopadu 2015 
OÚ v době jeho 

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby 
 

Případné bližší informace Vám velmi rádi sdělíme na 
telefonních číslech 224 316 800, 224 317 203 

V minulých dnech byla místním SDH provedena kontro-
ypracován protokol, 

který byl navíc doložen fotodokumentací z „jádra“ každé 
má jako jediná oficiálně právo 

odebírat podzemní vody z těchto studní, které jí bylo 
Mm Kladna, odborem životního 

prostředí, příslušným vodoprávním úřadem. Rozsah 
odběru je v tomto povolení stanoven na 10 m3 za 
měsíc, za účelem odběru vody 
2011 byli obcí vyzváni ti všichni, kdo jsou do studní 
připojení a vodu dlouhodobě odebírají, aby se k tomuto 
přihlásili a věc byla dále řešena. Do této doby se nepř
hlásil jeden jediný člověk, proto skutečnost nalezeného 
počtu přípojek v každé ze studní je zcela alarmující. 
Říkáte si možná, vždyť o co jde, je to jen voda ze stu
ny, je to tam léta, tak proč bych to měl teď řešit? 
ze studny odebírá vodu několik domácností najednou a 
je překročen povolený odběr vody za měsíc, 
vystavujete tím obec porušení rozhodnutí o odběru 
podzemní vody a tím tak možným sankcím! Proto p
kud řešíme, kdo kde nemá co zaplacené a jak b
mohla ušetřit, pojďme se v tuto chvíli zamyslet a přiznat 
se k tomu, že jedna z těch mnoha přípojek je právě 
moje a nahlásit jí včas na obecní úřad a věci s tím 
spojené dále řešit. 
 
3. Vánoční Jarmark 
 
Dne 28. 11. 2015 se již potřetí uskuteční na 
ství před Obecním úřadem Vánoční Jarmark spolu s již 
tradičním rozsvícením našeho Vánočního stromu. Ste
ně jako poslední roky pro Vás připraví obecní úřad 
spolu s místními hasiči jarmark plný
adventních i jiných věnců a jistě i spo
Program: 
14:00 – 17:00 hod - Vánoční jarmark
17:00 - 17:30 hod - koncert Vánoční hudby s 
- Pěvecký sbor GAUDIUM, ZUŠ Kladno, ul. Moskevská
17:30 hod – rozsvícení Vánočního stromu
Tímto Vás všechny srdečně zveme a velice se na 
tomto Vánočním čase těšíme.
Zájemci o prodej na jarmarku se mohou přihlásit do 7. 
11. 2015 na OÚ Svinařov. 
 
Fotbal 
 
Fotbalové výsledky za uplynulý měsíc…
AFK – Stochov 1:5 
AFK – Tuchlovice B 1:2 np 
SK Vinařice – AFK 1:0 
AFK – Lhota B 5:1 
Po 10. kole je tým AFK na 4. místě ta
Další zápasy.. 
31. 10. 2015 od 14:30 hod Slovan Dubí 
7. 11. 2015 od 14:00 AFK – Sparta 
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vodoprávním úřadem. Rozsah 
odběru je v tomto povolení stanoven na 10 m3 za 

síc, za účelem odběru vody – ostatní. Již v roce 
obcí vyzváni ti všichni, kdo jsou do studní 

připojení a vodu dlouhodobě odebírají, aby se k tomuto 
byla dále řešena. Do této doby se nepři-

hlásil jeden jediný člověk, proto skutečnost nalezeného 
počtu přípojek v každé ze studní je zcela alarmující. 
Říkáte si možná, vždyť o co jde, je to jen voda ze stud-
ny, je to tam léta, tak proč bych to měl teď řešit? Pokud 

ny odebírá vodu několik domácností najednou a 
je překročen povolený odběr vody za měsíc, viz výše, 
vystavujete tím obec porušení rozhodnutí o odběru 
podzemní vody a tím tak možným sankcím! Proto po-
kud řešíme, kdo kde nemá co zaplacené a jak by obec 
mohla ušetřit, pojďme se v tuto chvíli zamyslet a přiznat 
se k tomu, že jedna z těch mnoha přípojek je právě 
moje a nahlásit jí včas na obecní úřad a věci s tím 

třetí uskuteční na prostran-
becním úřadem Vánoční Jarmark spolu s již 

tradičním rozsvícením našeho Vánočního stromu. Stej-
ně jako poslední roky pro Vás připraví obecní úřad 

s místními hasiči jarmark plný dobrot, dárečků, 
adventních i jiných věnců a jistě i spousty dalšího. 

Vánoční jarmark 
ncert Vánoční hudby s koledami      

Pěvecký sbor GAUDIUM, ZUŠ Kladno, ul. Moskevská 
rozsvícení Vánočního stromu 

Tímto Vás všechny srdečně zveme a velice se na Vás v 
Vánočním čase těšíme. 

Zájemci o prodej na jarmarku se mohou přihlásit do 7. 

Fotbalové výsledky za uplynulý měsíc… 

. kole je tým AFK na 4. místě tabulky s 19 b. 

31. 10. 2015 od 14:30 hod Slovan Dubí – AFK 
Sparta Kladno 


