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Vážení spoluobčané,
letní číslo našeho zpravodaje bývá
často vynecháno. Vychází, pouze pokud je to
nutné, tedy pokud Vás potřebujeme o něčem
důležitém informovat. A to je právě nyní. Letní
„speciál“ se týká odpadů, které všichni
vytváříme. Odpadů komunálních i těch
v podobě splaškových vod. Zpravodaj nebude
proto stejně objemný, jak jste na něj zvyklí
v předchozích vydáních.
V obou případech se pokoušíme
nastolit nový systém a v obou případech to jistě
nebude jednoduché. Snad nám prominete
případné chyby či nedostatky, jež zákonitě
nastávají v každém procesu změn. Abychom se
jich co nejvíce vyvarovali, chceme vás touto
cestou informovat o plánovaném postupu.
O novém systému třídění plastového
odpadu se dočtete v článku „Od prázdnin to
zkusíme nově s plasty“. Jsou zde nastíněny

i první důležité termíny i jak budou žluté
sběrné nádoby předávány.
Problematika likvidace odpadních vod
se týká pouze občanů, kteří nejsou napojeni na
kanalizaci a nevlastní domovní čistírnu
odpadních vod.
Obci se podařilo domluvit firmy, které
budou vyvážet obsah odpadních jímek na
čistírnu odpadních vod v Příbrami. V článku
„Jak postupovat při vyvážení jímek odpadních
vod“ se opět budeme snažit Vás co
nejpodrobněji seznámit s postupem, jak si při
vývozu jímek počínat.
Doufám, že se nám společnými silami
podaří nastalé problémy co nejvíce eliminovat,
a tím přispět i k příjemnému prožití blížících se
prázdnin.
Dovolte, abych vám všem popřál
vydařenou letní dovolenou, dětem krásné
prázdniny bez úrazů, mnoho zdraví, klidu,
sluníčka a také občas deště.
Jan Michálek

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé poprvé 9. dubna 2019. Mimo jiné
se usnesli:
- ZO přesunulo definitivní rozhodnutí
v otázce řešení likvidace splaškových vod
v obci Luhy na příští zasedání.
- Zastupitelstvo
vzhledem
k finanční
náročnosti vyvážení odpadních vod pro
jednotlivé občany uvažuje o následujícím
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řešení, které je však nutno nejprve prověřit
po provozní a ekonomické stránce:
- ZO uložilo Radě zjistit možnosti nákupu
fekálního vozu a zajištění obsluhy vozu,
který by fekálie od občanů vyvážel.
- ZO uložilo starostovi zjistit, jaké jsou
podmínky pro navážení splaškových vod
budoucím obecním fekálním vozem na
čistírnu odpadních vod v Příbrami a jaké
jsou podmínky pro provozování obecního
fekálního vozu.
- ZO stanovilo starostovi zajistit na další
jednání ZO zástupce provozovatele
kanalizace a ČOV v Dolních Hbitech za
účelem sdělení názoru na tlakovou
kanalizaci z hlediska provozovatele a dále
prověřit, jaké jsou zkušenosti v obcích, kde
výtlak provozují.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
kupní smlouvy s Radou vybraným
dodavatelem žlutých plastových popelnic o
objemu 120 l a 240 l s tím, že předmětný
návrh smlouvy bude uzavřen s uchazečem,
který předloží nejnižší nabídku.
Další jednání Zastupitelstva proběhlo 23.
května 2019:
- ZO při svém jednání 9. dubna bylo
seznámeno s předloženou ekonomickou
studií variantního řešení splaškové
kanalizace v Luhách. Vodohospodářskou
studii s názvem „Luhy, kanalizace a ČOV
– studie likvidace splaškových vod“ na
základě objednávky zpracovala společnost
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,
hlavní inženýr Ing. Butor. Studii
vypracoval Ing. Martin Brada a Ing. Lukáš
Kužel. Ing. Martin Brada a Ing. Lukáš
Kužel se účastnili jednání ZO, kde nejprve
přítomné
podrobně
seznámili
s vyhotovenou studií a následně s jejími
závěry. Ekonomická studie vyzněla
jednoznačně pro variantu, kdy budou
splašky tlačeny výtlakem na čistírnu
v Dolních Hbitech. Pro hovoří nejen
ekonomické ukazatele, ale také kvalita
čištění odpadních vod. Zastupitelé si
nechali čas na zvážení obou variant do
dnešního jednání. Na dnešní jednání byli
přizváni zástupci společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun, a.s. Jan Kolář, vedoucí
akvizic a Ing. Jan Soukup, technolog
společnosti, aby sdělili svůj názor
z pohledu provozovatele a možného

-

-

-

-

-

fungování obou systémů. Oba shodně
uvedli, že z pohledu provozovatele je lepší
řešení intenzifikovat ČOV v Dolních
Hbitech a z Luhů zrealizovat výtlak.
Argumentovali obdobně, jako autoři výše
citované vodohospodářské studie s názvem
„Luhy, kanalizace a ČOV – studie
likvidace splaškových vod“. Svůj názor
podpořili provozními zkušenostmi, kdy
několik obdobných zařízení VaK Beroun
provozuje bez vážnějších problémů.
ZO v otázce řešení likvidace splaškových
vod v obci Luhy stanovilo definitivně řešit
variantu,
kdy
bude
vybudována
přečerpávací stanice v Luhách s tlakovým
čerpáním na ČOV do Dolních Hbit a
současně obec zrealizuje intenzifikaci
ČOV v Dolních Hbitech na kapacitu 1 000
EO.
ZO projednalo problematiku zajištění
likvidace splaškových vod pro občany
Luhů, Kácině, Nepřejova, Třtí a Kaliště.
Zastupitelstvo stanovilo podpořit trvale
žijící občany obce Dolní Hbity dotováním
svozové firmy, která bude vyvážet odpadní
vody ze soukromých jímek odpadních vod.
Dotace je omezena na vývoz odpadních
vod za kalendářní rok a osobu ve výši
maximálně 36 m3. Pro rok 2019 bude
dotace omezena na vývoz odpadních vod
za kalendářní rok a osobu ve výši
maximálně 21 m3. Dotace bude proplácena
svozové firmě ve výši 150,- Kč za 1
fyzicky vyvezený m3 splaškových vod,
který bude uložen na čistírnu odpadních
vod. Dále platí, že Rada obce bude
pokračovat v řešení nákupu fekálního
vozu.
ZO schválilo předložený návrh Směrnice
obce Dolní Hbity č. 01/2019 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
s okamžitou platností.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o výkonu technického dozoru
stavebníka mezi obcí Dolní Hbity a Ing.
Jaroslavem Shrbeným, autorizovaným
inženýrem v oboru pozemní stavby, na
výkon TDS (technický dozor) na akci
„Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity“.
Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny
č. 2 Územního plánu Dolní Hbity, převod
pozemku parc. č. 17/3 v k.ú. Třtí o výměře
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cca 2 159 m2 do BV – bydlení - rodinný
dům – venkovský dle přílohy č. 3 k tomuto
usnesení a převod pozemku parc. č. 353 a
části pozemku parc. č. 354 oba v k.ú.
Nepřejov o výměře cca 1 500 m2 do BV –
bydlení - rodinný dům – venkovský dle
přílohy č. 4 k tomuto usnesení. Změna
bude pořizována zkráceným způsobem dle
§ 55a stavebního zákona.
Zastupitelstvo stanovilo Radě obce, aby
oslovila projekční kancelář Ing. Pavlištová
Havlová Markéta a rozhodla o zadání
projektové dokumentace pro provedení
stavby přístavku školní družiny.
ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 2. 4. 2019 do
7. 5. 2019 na vědomí.
Zastupitelstvo uložilo úkol PhDr. Marii
Pilíkové, aby zajistila vše potřebné
k založení dětské skupiny při obci Dolní
Hbity a v konečném důsledku došlo
k jejímu zřízení.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty
o průběhu stavby Obecní dům –
Komunitní centrum na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 04/2019 bez připomínek.
ZO stanovilo Radě obce pořídit novou
projektovou dokumentaci na řešení otázky
chodníku v Jelencích a dále na řešení
prostranství před obchodem v Dolních
Hbitech.
Zastupitelstvo schválilo prodej obecního
pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Káciň
o výměře 49 m2. Zastupitelstvo dále
stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 150,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel.
ZO vyhovělo žádosti pana Ing. Richarda
Supa o připojení nemovitosti čp. 4
v Dolních Hbitech na vodovodní řad
z úpravny vody v obecní budově čp. 92
v Dolních Hbitech a stanovilo uzavřít
s panem Ing. Richardem Supem smlouvu o
dodávce vody z úpravny vody v obecní
budově čp. 92 v Dolních Hbitech. Náklady
na dodávku vody mu budou rozpočítávány
společně s nájemníky bytového domu čp.
92 v Dolních Hbitech.
(JM)

*****
Pozvánka
na 6. ročník závodu horských kol
DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK
Organizátoři závodu horských kol
DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK si Vás touto
cestou dovolují pozvat na již 6. ročník tohoto
setkání. Trasa závodu zůstává přibližně stejná
jako v minulých ročnících, případné změny
budou pouze v případě výjimečných situací
(těžba dřeva, zásah vyšší moci apod.). Co se
ale mění, je zabezpečení závodu. Přislíbenu
máme oficiální časomíru i servisní stánek pro
každého závodníka. Dle zájmu jsme připraveni
rozšířit počet jednotlivých kategorií závodu a
pokud náš tým podpoří dostatek dobrovolníků
pro organizaci, chtěli bychom uspořádat krátký
závod pro nejmenší cyklisty. Věřím, že vše se
bude ubírat tím správným směrem, abychom se
10. 8. 2019 mohli setkat ve 13 hodin na startu.
Ten bude jako tradičně v areálu Sokola Dolní
Hbity, kde bude připraveno veškeré zázemí
i s občerstvením.
Podobná akce se neobejde bez řady
podporovatelů, sponzorů a dobrovolníků,
kterým tímto velice děkujeme a vážíme si
jejich pomoci. A jelikož té není nikdy dost,
rádi přivítáme nové dobré duše v našem týmu.
Za organizátory krásný den a aktivní
léto přeje Pavel Neužil.

*****
Od prázdnin to zkusíme nově
s plasty
Množství plastového odpadu neustále
narůstá. Setkáváme se s ním všude. Pokud si
zakoupíme jakýkoli výrobek, je až na výjimky
buď zalisován v plastovém pouzdře nebo je v
kartonové krabici chráněn bublinkovou fólií
nebo je v igelitovém sáčku a ještě v kartonové
krabici nebo... Tak bychom mohli pokračovat
dál a dál.
Plastový odpad je i velice dobrou
surovinou. Tedy poslední dobou to není tak
žhavé, ale potenciál využití plastového odpadu
v budoucnu bude jistě velký. Proto se jej
snažíme všichni třídit a oddělit od ostatního
odpadu. Česká republika v třídění odpadu
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zaujímá přední příčky mezi evropskými
zeměmi. A to by nás mělo těšit.
Rádi bychom se o nějaký ten krok k
lepšímu posunuli v oblasti třídění odpadů i
v naší obci. Zastupitelé se proto rozhodli, že
obec zakoupí pro občany plastové popelnice.
Plastový odpad tak bude svážen obdobně, jako
běžný komunální odpad. Svoz odhadujeme
v měsíčních možná i tří týdenních intervalech
(zpočátku se frekvence spotřeby musí
odzkoušet). Slibujeme si od toho další zlepšení
třídění plastů. Prostě větší výtěžnost, jak říkají
odpadáři. Popelnici bude mít každý u své
nemovitosti a nebude tak muset nosit plasty do
míst se sběrnými nádobami. To by mělo
znamenat větší pohodlí pro Vás občany.
Místům se sběrnými nádobami se do jisté míry
také uleví, neboť některé kontejnery na plasty
budou postupně rušeny.

Jak tedy bude vše časově vypadat?
-

-

-

-

-

-

-

-

-

v týdnu od 17. 6. do 21. 6. 2019 by měla
obec obdržet od dodavatele všechny
nádoby
v sobotu 22. 6. 2019 budou v dopoledních
hodinách odpadní nádoby rozváženy a
proti podpisu předávány bezplatně
občanům s trvalým pobytem v obci Dolní
Hbity
v pondělí 24. 6. 2019 budou rozváženy
v odpoledních
hodinách
občanům
s trvalým pobytem v obci Káciň,
v úterý 25. 6. 2019 budou rozváženy
v odpoledních
hodinách
občanům
s trvalým pobytem v obci Jelence,
ve středu 26. 6. 2019 budou rozváženy
v odpoledních
hodinách
občanům
s trvalým pobytem v obci Luhy,
ve čtvrtek 27. 6. 2019 budou rozváženy
v odpoledních
hodinách
občanům
s trvalým pobytem v obci Nepřejov,
Kaliště, Třtí, Horní Líšnice,
pokud by byl rozvoz pomalejší, než
očekáváme, bude se rozvážet i v dalším
týdnu v úterý a čtvrtek v odpoledních
hodinách,
ti z vás, kteří nebudou zastiženi, si mohou
sběrnou nádobu vyzvednout na obecním
úřadě,
na jeden rodinný domek bude vydána
jedna sběrná nádoba s tím, že domácnosti

-

-

od 1 do 4 trvale hlášených občanů budou
mít nárok na sběrnou nádobu velikosti 120
litrů a domácnosti s pěti a více trvale
hlášenými občany budou mít nárok na
sběrnou nádobu 240 litrů
bytové domy, MŠ a ZŠ obdrží žluté
plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů
jednotlivé svozy plastových odpadů ve
žlutých popelnicích budou probíhat
v následujících termínech: 2.8., 30.8., 27.9.
o dalších termínech svozů budete dále
informováni (předpokládá se interval 3 – 4
týdny)
(JM)

*****
Kontejnery na BIO odpad nově
v Dolních Hbitech, Kácini
a Luhách
Minule jsme informovali o umístění
kontejneru na bio odpad na veřejně
přístupném místě v Dolních Hbitech
u čističky odpadních vod. V Jelencích se
kontejner na bioodpad nachází za hřištěm
ve směru k Dolním Hbitům. Jako další byl
umístěn kontejner v Kácini za bývalou
prodejnou. Od 24. června je přislíben
kontejner na bioodpad i pro Luhy, a to
vlevo od příjezdové cesty za hospodou
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
bilogicky rozložitelný rostlinný odpad
(plevele, posekanou trávu a drobné větve
o
průměru
maximálně
2
cm).
Z hygienických důvodů nesmí být do
těchto kontejnerů odkládán odpad
živočišného původu.
(JM)
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*****

-

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR
ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH

-

od 9.30 do 11.30 hodin.

NOVĚ OTEVŘENO
I KAŽDOU STŘEDU

-

Od 8.00 do 9.00 hodin.
(MV)

*****
Jak postupovat při vyvážení jímek
odpadních vod

-

-

V poslední době je vyvážení jímek
odpadních vod poměrně často diskutované
téma v naší obci. Zajímá především ty z nás,
kteří mají u rodinného domu jímku odpadních
vod. Poslední tři jednání Zastupitelstva byl této
problematice věnován velký prostor.
Na tom úplně posledním bylo
odsouhlaseno, že obec Dolní Hbity bude
kompenzovat 1 m3 vyvezených splaškových
vod částkou 150,- Kč. Podmínkou však je, aby
jímka byla ve správním území naší obce a aby
se jednalo o občana, který má trvalé bydliště
v naší obci.
Obec po nějaké době systém
vyhodnotí, a když bude potřeba, dozná úprav.
Pokud do této skupiny spadáte, zde je návod,
jak dále postupovat:
-

vyberete si jednu z níže uvedených firem v
tabulce (viz příloha k článku),

telefonicky jí zavoláte a domluvíte termín
svozu
pro každou velikost jímky se hodí jiné
auto, proto si předem dobře odhadněte
konečnou cenu kombinací cen za dopravu
a vlastní likvidaci (ta se skládá z množství
vyvezených kubíků odpadních vod a
z manipulace)
pokud máte menší jímku, vyplatí se
dohodnout se sousedem, případně někým
z rodiny, kdo bydlí poblíž a spojit vývoz
obou jímek jedním vozem (tato varianta
vyjde ekonomicky nejlépe)
na místě nic neplaťte, jednotlivé vývozy
bude firma evidovat a 1x za měsíc pošle
fakturu na obec, kde bude uvedeno datum,
číslo popisné, jméno zákazníka, počet
kubíků, které byly uloženy na ČOV
Příbram
obec za vás vše nejprve zaplatí a potom
vám zašle fakturu, která bude ponížena o
částku 150,- Kč na jeden metr kubický
odpadních vod, který byl uložen na čistírně
odpadních vod v Příbrami
v tabulkách jsou plné ceny, od nich si pak
odečtete příspěvek obce za každý
vyvezený kubík a dostanete se na
výslednou cenu (například: firma Kotrouš,
fekál 5 m3, pojede do Luhů a vyveze 5 m3
– cena se slevou 100,- Kč by byla 2 225,Kč mínus příspěvek obce150 x 5 = 750,Kč – konečná cena je 1 475,- Kč;
další příklad: firma SVZ Centrum - fekál
13 m3, pojede do Kácině a domluví se dva
sousedi s jímkami o objemu 5 m3 a 6 m3,
manipulace by trvala 45 minut - celková
cena by se skládala z dopravy 2 289,- Kč,
manipulace 726,- Kč a uložení 11 kubíků
na ČOV Příbram 786,50 Kč – dohromady
3 801,50 Kč minus příspěvek od obce 11x
150,- Kč = 1650,- Kč = 2 151,50 tyto
peníze si budou sousedé dělit v poměru
5:6, tzn. jeden soused zaplatí 978,- Kč a
druhý 1 173,50 Kč)
(JM)

*****

PŘÍLOHA K ČLÁNKU „JAK POSTUPOVAT PŘI VYVÁŽENÍ JÍMEK...“
(vypočtené ceny jsou pouze orientační – vzdálenosti byly odhadnuty z mapy)
p. Luboš
Hájek
tel. 777 808 420
doprava (stejná
cena pro oba
fekály)
likvidace
na ČOV
manipulace

p. Jiří Kotrouš

Fekál 12 m3
Fekál 16 m3
48,50 Kč /1 km vč.
DPH

Příbram ČOV - Luhy
a zpět

Příbram ČOV - Káciň
a zpět

cca 38 km
1 843,- Kč

cca 34 km
1 649,- Kč

dle skutečně
odvezených kubíků

dle skutečně
odvezených kubíků

65,- Kč /1 m3
1 090,- Kč/1 h
(obvykle ½ h 545,)

fekál 5 m3

tel. 608 816 072
602 114 394
doprava
25,- Kč /1 km
vč. DPH

Vysoká Pec – Luhy Příbram ČOV a zpět

Vysoká Pec – Káciň Příbram ČOV a zpět

cca 51 km

cca 44 km

Mínus 10 km bonus
(odhad ceny za dopravu
1 025,- Kč)

Mínus 10 km bonus
(odhad ceny za dopravu
850,- Kč)

úkon + likvidace
na čističce
1 300,- Kč vč. DPH
1 300,- Kč vč. DPH
100,- Kč sleva, když žadatel telefonicky při objednání oznámí, že požaduje slevu, protože je
z obce Dolní Hbity

p. Jiří Kotrouš

fekál 8 m3

tel. 608 816 072
602 114 394
doprava
27,- Kč /1 km
vč. DPH

Vysoká Pec – Luhy Příbram ČOV a zpět

Vysoká Pec – Káciň Příbram ČOV a zpět

cca 51 km

cca 44 km

Mínus 10 km bonus
(odhad ceny za dopravu
1 107,- Kč)

Mínus 10 km bonus
(odhad ceny za dopravu
918,- Kč)

úkon + likvidace
na čističce
1 600,- Kč vč. DPH
1 600,- Kč vč. DPH
100,- Kč sleva, když žadatel telefonicky při objednání oznámí, že požaduje slevu, protože je
z obce Dolní Hbity

SVZ Centrum
Příbram
tel. 312 312 762
doprava

Fekál 13 m3
54,50 Kč /1 km
vč. DPH

manipulace
uložení na ČOV

71,50 Kč vč.
DPH

Příbram ČOV Luhy a
zpět přes Bytíz

Příbram ČOV Káciň a
zpět přes Bytíz

cca 42 km
2 289,- Kč vč. DPH

cca 38 km
2 071,- Kč / 1 km vč.
DPH
15 min. – 242,- Kč vč.
DPH
dle skutečně odvezených
kubíků

15 min. – 242,- Kč vč.
DPH
dle skutečně odvezených
kubíků

