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Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva
 
Magistrát města Kladna, odbor životního 
upozorňuje na novou povinnost 
kontroly technického stavu a 
provozu kotlů na tuhá paliva o 
jmenovitém tepelném příkonu 10 
kW a vyšším, které slouží jako 
zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vyt
pění. Tato povinnost je stanovena §17 odst.1, písm. h) 
zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. První kontrola 
musí být provedena do 31. 12. 2016 a poté být prov
děna vždy 1x za 2 kalendářní roky. Ko
odborně způsobilé osoby, jejichž seznam dle jednotl
vých výrobců zařízení je umístěn na internetových 
stránkách Asociace podniků topenářské techniky 
www.aptt.cz v záložce Kontroly kotlů. Odborně způsob
lá osoba vystaví doklad o tom, zda je nebo není staci
nární zdroj instalován, provozován a udržován v soul
du s pokyny výrobce zařízení a zákonem o ochraně 
ovzduší. Tento doklad může být vyžadován k předlož
ní orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou půso
ností. Případné nepředložení tohoto dokladu je př
stupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možno 
sankcionovat až do výše 20.000,- Kč. 

 
Rovněž upozorňujeme provoz
vatele lokálních topenišť, že 
palivem nikdy nemůže být ch
micky ošetřené dřevo (
nalakované, dřevotřísky), oleje 
nebo jakýkoli odpad. 

                                                Odbor životního prostředí
 
 
Obecní informace 
 
a) autobusová zastávka se musela 
posunout, protože podle současných 
norem se vzdálenost od křižovatky 
určuje a vypočítává podle České státní normy (ČSN). 
Umístění zastávky tedy neurčuje obec, ale pro
který musí normě odpovídat. 
b) Zpravodaj zaslechl informaci, že se obec na opravu 
chodníků zadlužila. Není to pravda. Vzhledem k tomu, 
že obec hospodaří dobře, jsou všechny tři etapy fina
covány z obecních zdrojů a obec nemá potřebu si pů
čovat peníze. A to i přesto, že stále splácí dluh na v
stavbu kanalizace (navíc nedokončené), přenechaný 
minulým zastupitelstvem. 
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c ) A ještě jednou autobusová zastávka, myslíme t
naší "obecní dominantu", která bude v tuto chvíli jako 
zastávka sice nevyužita, ale co najít její nové využití? 
Cukrárna, trafika, minimarket? Co Vy na to? 
 
Kde není žalobce, není ani soudce
 
A bez důkazů těžko někoho soudit. 
v situaci se splašky v rybníku na návsi. Od chvíle odkr
tí a částečné rekonstrukce kanalizace okolo zastá
ale jasno v tom, že tyto nežádoucí produkty jdou z
Pod Kozincem. Připomínáme tedy všem, kterých se to 
týká, že je jejich povinností mít (není
se na veřejnou kanalizaci) septik a  jeho vyvážení d
kladovat potvrzeními na OÚ.  
 
Co děláme pro naše děti? 
 
Možná jste si všimli, že se v nedávné dob
vily plakáty na akci "Perníčkování pro děti" a na těchto 
plakátech byli jako pořadatelé 
uvedeni místní organizace Če
kého svazu žen Svinařov ve 
spolupráci s Komisí pro děti a 
mládež. Na plakátech bylo také 
uvedeno, že bude vybíráno 150,
Kč/osoba. Když pomineme to, že 
Svaz žen vyvěsil plakáty bez 
předchozí dohody s obcí a že tuto akc
úřad v plánu a ani ve finančním rozpočtu, n
pominout fakt, že obec nikdy na podobných a
nevybírala vstupné. Pan starosta tedy nechal plakáty 
odstranit a nabídl Svazu žen, že obec uhradí pro děti 
sponzorský příspěvek. Na tuto nabídku ale Svaz žen 
dodnes nereagoval. Pokud se tedy tato akce koná, je to 
bez účasti obce, protože obec na akcích pro děti vstu
né nevybírala, nevybírá a vybírat nebude. Spol
ať si udělají názor sami. 
 
Vítání občánků 
 
Přestože se nám blíží čas každ
ročního Vítání nově narozených 
občánků, musíme z organiza
ních důvodů tuto slavnostní akci 
přesunout na příští rok do období 
měsíce dubna (bude včas 
upřesněno). A proč? Vítání bylo původně napl
na 12. 11. 2016, a přestože máme 4 nové
nich jsou velice "čerství" a v tomto sychravém a chři
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kovém období nechceme vystavovat je, ani jejich rodiče 
možným ohrožením jejich nesmírně důlež
 
2. etapa stavebních prací 
 

A protože je 1. etapa stavebních prací v plném proud
a dá se říci před koncem, započalo OZ pr
druhé s názvem: " Revitalizace parteru centra Obce 
Svinařov, mlatové cesty a vegetační úpravy". Koncem 
měsíce září a začátkem měsíce října a po odsouhlasení 
OZ byly obeslány vybrané firmy s možností po
cenové nabídky na výše zmiňovanou akci. Nabídky 
dorazily celkem dvě, výběrová komise na svém jednání 
po kontrole všech předložených dokladů navrhla jako 
výherce řízení firmu Aquarius, spol. s.r.o.
la všechny kritéria a požadavky na provede
nabídla nejnižší nabídkou cenu, tedy 1. 254.044,
DPH. Návrh výběrové komise byl předložen OZ na jeho 
jednání, kde byl 26. 10. 2016 také odsouhlasen. O 
výsledku řízení bude firma informována a po řádném 
sepsání smlouvy bude 2. etapa prací započata.
 
 
VOK odpad 
 

Standardní kontejner na 
pad bude přistaven před OÚ v
5. 11. v 8,00 – letos naposled

 
 
 
VOK bio 
 
S ohledem na příznivé počasí bude kontejner na bioo
pad přistavován až do konce listopadu, nenapadne
sníh. 
  
Další tvořivé dětské odpo-
ledne  
+ podzimní soutěž 
 
Tentokrát s podtitulem „Šikov-
né ručičky“. Proběhne v neděli 
6. 11. na OÚ od 14 hodin, děti 
nechť si s sebou vezmou kaž-
dý křížový šroubovák a nůžky – budeme tvořit ! 
A vyhlašujeme podzimní soutěž na téma „Barvy
mu“. Svá výtvarná díla ať děti přinesou na OÚ do konce 
listopadu. Výsledky soutěže budou vyhláš
13,30 hodin, poté od 14,00 bude navazovat předváno
ní malování s dětmi.  
 
 

O D A J 
ŘADU SVINAŘOV 

 
U Výboru 176, PSČ 273 05   ousvinarov@quick.cz

ní rada: Jana Husnajová, redaktor: Jaroslav Hora                                                                             

stavovat je, ani jejich rodiče 
možným ohrožením jejich nesmírně důležitého zdraví.  
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říci před koncem, započalo OZ práce na etapě 

druhé s názvem: " Revitalizace parteru centra Obce 
Svinařov, mlatové cesty a vegetační úpravy". Koncem 

kem měsíce října a po odsouhlasení 
slány vybrané firmy s možností podání 

cenové nabídky na výše zmiňovanou akci. Nabídky 
ly celkem dvě, výběrová komise na svém jednání 

po kontrole všech předložených dokladů navrhla jako 
Aquarius, spol. s.r.o., která splni-

vedení zakázky a 
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de firma informována a po řádném 
započata. 

kontejner na domovní od-
před OÚ v sobotu 

letos naposled. 

ohledem na příznivé počasí bude kontejner na biood-
pad přistavován až do konce listopadu, nenapadne-li 

budeme tvořit !  
podzimní soutěž na téma „Barvy podzi-

mu“. Svá výtvarná díla ať děti přinesou na OÚ do konce  
budou vyhlášeny 3. 12. od 

13,30 hodin, poté od 14,00 bude navazovat předvánoč-

Advent za dveřmi 
 
I když se to nezdá a ještě 
v podstatě před pár týdny 
jsme chytali bronz a pře-
mýšleli teprve o úklidu 
bazénů, je za dveřmi další 
Advent. Ten letošní začíná 
"nově" v neděli 27. listo-
padu. Program je násle-
dující, jarmark budete moci navštívit 
hod a to v obvyklých prostorách p
bude každoroční zpívání koled, Vánoční slovo pana 
starosty a nakonec očekávané ro
stromu, i letos rozsvítíme malé překvapení :
prodejní místa na jarmark se mohou p
Fürstové na OÚ, ale rychle, počet míst 
zený.  
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jící, jarmark budete moci navštívit od 15:00 do 17:00 
obvyklých prostorách před OÚ, následovat 
roční zpívání koled, Vánoční slovo pana 

starosty a nakonec očekávané rozsvícení Vánočního 
stromu, i letos rozsvítíme malé překvapení :-) Zájemci o 

dejní místa na jarmark se mohou přihlásit u paní 
, ale rychle, počet míst je bohužel ome-


