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Váţení a milí čtenáři,
původně měla být součástí tohoto čísla i kratičká reportáţ z nedávného lampiónového průvodu. Bohuţel z prostorových důvodů dostali přednost jiné články a tak bychom mu rádi věnovali tento úvodník. Vţdy potěší kdyţ nějaká akce nalezne ohlas u svého publika a návštěvnost této akce nás kaţdý rok mile překvapí. Doufáme, ţe všichni si uţili
průvod i ohňostroj a se všemi se uvidíme příští rok nebo ještě lépe hned na nějaké další akci.
Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE – dovolujeme si poţádat občany ul. Západní a Březiněveská, kteří nemají vybudované kanalizační přípojky, aby je zrealizovali.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) – byla dokončena rekonstrukce a modernizace zařízení ČOV, která by
měla zlepšit její provozní vlastnosti.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD – byl proveden plošný
průzkum způsobů likvidace dešťových vod. Bliţší informace se dočtete na straně 3 tohoto zpravodaje.
KOMUNIKACE
Ul. Bořanovická – zhotovitel předal obci dokončenou
komunikaci.
Ul. Nádraţní – společnost IMOS provedla, v rámci záruky, asfaltovou úpravu na propadajících se místech po
stavbě kanalizace, jednání však pokračují, neboť se situace s propadem opakuje.
ÚZEMNÍ PLÁN – veřejné projednávání Územního plánu obce Hovorčovice se konalo dne 15. 9.2009.
DOTACE – získali jsme dotaci ze strukturálního fondu
ERDF na akci CzechPOINT–upgrade, ve výši 68.540 Kč.
ARCHIV OBCE – bylo dokončeno základní třídění dokumentů, v rámci kterého bylo roztříděno a označeno
téměř 40 metrů dokumentů.
dříve
dnes

OBJEKT BÝVALÉ ZŠ - na základě zpracovaného projektu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby
na akci „Hovorčovice-centrum volného času“. Toto je
nezbytnou součástí připravované ţádosti o dotaci.
OBECNÍ ÚŘAD – z provozních důvodů bude dne
18.11.2009 omezen provoz agenda evidence obyvatel,
úředního ověřování a sluţby Czech POINT.
DŦM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU (DPS) – probíhá
oprava nejnutnějších závad na střeše. Připravuje se
projekt na celkovou rekonstrukci objektu.
KNIHOVNA — Obec odkoupila pozemek pod budovou
objektu, protoţe objekt byl postaven na pozemku jiného vlastníka. Dne 18.09.2009 pak bylo knihovně přiděleno samostatné č.p. 276.
Pokračuje i modernizace knihovny. Byl zaveden internet
a zrealizováno napojení na automatizovaný knihovnický
systém KP-win SQL a instalovány nové kovové regály.

NEBEZPEČNÝ ODPAD — byl uskutečněn podzimní
svoz nebezpečného odpadu. Dovolujeme si poţádat
občany, aby odpad tohoto charakteru ponechávali mimo veřejná prostranství a s likvidací vyčkali na další
jarní či podzimní svoz .
V prostorách obecního úřadu je moţné odevzdat kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky a světelné zdroje s LED diodami do 40 cm. Kdyţ
kompaktní zářivky doslouţí, stává se z nich nebezpečný
odpad. Pokud by nebyly recyklovány, mohla by se rtuť
dostat do ţivotního prostředí.
SBĚRNÉ MÍSTO — upozorňujeme na změnu provozní
doby. Od 25.10.2009 je otevřeno od 14:00 do 16:00
hodin. 13.12.2009 bude otevřeno naposledy v tomto
roce. Nyní jsou zde přistaveny dva kontejnery určené
na uloţení listí, drobných větví případně příměsi trávy.
ODPADKOVÉ KOŠE — byly instalovány podél nově
zrekonstruované komunikace Bořanovická.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku letního a zimního oblečení, lůţkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, funkčních
domácích potřeb, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Věci, které prosím nedávejte: elektrospotřebiče, lednice, televize, nábytek, jízdní kola, lyţe, dětské kočárky!
Sbírka se uskuteční v úterý 8.12.2009 od 8.00 – 16.00
hod. na obecním úřadě.
ZELEŇ
podél komunikace v ul. Hlavní, směrem na Líbezníce,
bylo náhradou za přestárlé hrušně vysázeno 23 ks nových okrasných dřevin – druh Třešeň sakura. Výsadba
další nové zeleně bude pokračovat s příchodem jara.
V parku v ul. Nádraţní byly odstraněny stromy poškozené nepříznivým počasím. Na základě doporučení znalce byl proveden prořez dřevin v ulicích Bořanovická a
Březiněveská.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „MŠ― - z provozních důvodů bude
hřiště v zahradě mateřské školy otevřeno pro veřejnost
do 15.11.2009. Otevřeno pak bude opět na jaře.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Ul. Západní - na křiţovatce ul. Západní a Březiněveská a dále v ul. Západní na jiţním konci katastrálního území obce byly nainstalovány dopravní značky B11
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Ul. Bořanovická – na nově zrekonstruované komunikaci bylo vybudováno 5 zpomalovacích prahů a dva
přechody pro chodce.
lokalita „Central group― - v lokalitě byla umístěna
dopravní značka A12 Pozor děti.

TÉMA ČÍSLA — PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Projednávání územního plánu
Projednávání územního plánu není jednoduchá záleţitost. Jednoduché to mají tam, kde nejsou moc velké
poţadavky na nové plochy pro bydlení, jakoţ i tam, kde
územní plány jsou dávno zavedené dokumenty a jen
občas se udělá nějaká menší změna. U nás historicky
první veřejné projednávání prvního územního plánu
způsobilo mezi lidmi pozdviţení. Tady je několik informací pro uklidnění:
Ţádná ze 79 námitek nebo připomínek, které ve stanoveném termínu na Obecní úřad nebo přímo na veřejné
projednávání došly, nebyla zahozena, všechny jsou pečlivě zaevidovány, ať měly potřebné náleţitosti nebo ne.
Z veřejného projednávání se podle stavebního zákona
(§22) nemusí pořizovat zápis, jenom záznam o průběhu
v tom smyslu, ţe veřejné projednání bylo řádně vyhlášeno a zúřadováno, a k tomuto záznamu se připojí
všechny připomínky a námitky. Jelikoţ jich je hodně (i
kdyţ mnohé se opakují), odchýlilo se naše zastupitelstvo nadstandardně od postupu daného zákonem v tom,
ţe je všechny jednotlivě projednává (ve snaze maximálně vyjít občanům vstříc), na veřejném zasedání zastupitelstva budou schváleny (či neschváleny) návrhy na jejich vypořádání a potom teprve se bude návrh územního
plánu upravovat. Kdybychom se totiţ striktně drţeli postupu daného zákonem, nejdřív upravovali návrh podle
úředních kritérií a pak předkládali zastupitelům ke
schválení územní plán jako celek, asi bychom jej nikdy
neschválili.
Na druhou stranu je ovšem třeba říct, ţe všem přáním
vyhovět nelze a někde se bude muset sloţitým vyjednáváním dojít k určitému kompromisu. Dál budou muset
občané počítat s tím, ţe se vydání územního plánu poněkud zdrţí vzhledem k podstatnějším změnám, zejména pokud se někde vyhoví námitkám a rozšíří se plochy
určené k zastavění. Bude se muset znovu provést projednání s dotčenými orgány a znovu veřejné projednání.
Pak je třeba si uvědomit, ţe vesnice Hovorčovice má
své limity a rozšířením zástavby vzniká ne zrovna nejmenší město Hovorčovice, které můţe mít 4000 obyvatel a které bude potřebovat příslušnou veřejnou infrastrukturu, nové komunikace a inţenýrské sítě, téměř
ztrojnásobit ČOV, nový vodovodní přivaděč, občanskou
vybavenost, školu, novou školku, obchody, sluţby, veřejná prostranství, kulturní a sportovní zařízení, zeleň
atd. Někde na nějaké ploše se to postavit musí. Pro

srovnání dle internetu třeba 4 tisíce obyvatel má Rudná
nebo Zdice, Kostelec n.L. jen 3215, Dobřichovice 3 tisíce, Sobotka 2,5, Klecany asi 2, Harrachov nebo Mšeno
kolem 1,5. Hovorčovice nyní asi 1,8. Obec určitě nebude
pro plánovanou občanskou vybavenost násilím vyvlastňovat cizí pozemky, to nejde. Spíše opět bude vyjednávat s vlastníky a investory o odkupu za rozumnou cenu
nebo se bude snaţit investory přesvědčit, aby do občanské vybavenosti investovali sami. Můţe to být dokonce
lukrativnější neţ jednorázový prodej pozemků pro rodinné domy. Pak musí vyjednávat o výstavbě nové technické infrastruktury. Bez nové ČOV a nového vodovodního
přivaděče dokonce nelze povolit ţádnou další výstavbu, i
kdyţ bude územní plán schválený.
Ještě je třeba vysvětlit některé pojmy, aby nedocházelo
k omylům, jaké se projevily v některých připomínkách či
námitkách a v diskuzi při veřejném projednávání. Na
hlavním výkrese jsou dva druhy ploch – jedny zobrazují
současný stav, kde se vyuţití nemění, druhé návrhy na
změnu. Současný stav v obydleném území charakterizují 3 typy: BČ jako bydlení čisté, kam projektanti zařadili
jenom stávající řadovky, BS jako bydlení společné – to
je jen na pár místech, třeba bytovka u rybníka, a všechno ostatní je zahrnuto do kategorie BV – bydlení venkovské. Můţe tam být vše, co se tu vyskytuje – převáţně rodinné domy, ale u nich bývají a mohou být stavby
pro menší podnikání, sem tam obchod nebo dílna, zahrady pro vlastní odpočinek nebo pro zemědělskou výrobu. Pro nové rozvojové plochy bylo zvoleno jednotné
označení BO, přičemţ to B jako bydlení je na prvním
místě a O jako občanské vybavení bude podporováno,
protoţe tu chybí, ale ne nic velkého – i těch 1000 m2,
které povoluje zákon v plochách pro bydlení, je docela
hodně. Větší plochy pro občanskou vybavenost jsou vyčleněny zvlášť. Definice kategorií a příslušné regulační
podmínky pro zástavbu budou muset být ještě vycizelovány, ale bez toho O bychom se nad kaţdou dílnou, ordinací, obchodem nebo hospůdkou dohadovali, je-li to
ještě přípustné nebo ne. Kde co vznikne a kudy povedou
komunikace, to územní plán aţ na výjimky neřeší. U
všech větších ploch určených k zástavbě je předepsáno,
ţe je třeba nejprve vyhotovit a schválit regulační plán.
Tím teprve vznikají pozemky stavebních parcel a komunikací, ale i parků, veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti. A co byste řekli třeba tomu, kdyby
některý investor uprostřed nové zástavby vybudoval
náměstíčko s obchody, cukrárnou, pekárnou, restaurací?

Několik slov o Praţském silničním okruhu (R1)
Mockrát uţ se v Hovorčovicích o tomto okruhu mluvilo,
nebude škodit říct si pár informací.
Okruh je projektován jako dálniční obchvat Prahy. Dělí
se na úseky 510 aţ 520. V naší blízkosti má procházet
stavba 520, tj. úsek Březiněves – Satalice, s 850m
dlouhou estakádou u Třeboradic. Okruh se začal stavět
uţ v. r. 1984 a zřejmě to bude ještě nějakou dobu trvat.
Následující údaje jsou převzaty z článku Ing. Vratislava
Škvora ze sborníku přednášek k semináři Praţské okruhy – stavby z betonu 2009, který se konal v Praze dne
29.9.2009.
Z uvedeného plyne, ţe nejdelší úseky včetně nejtěţšího
s novým mostem přes údolí Vltavy u Suchdola na přípravu a realizaci teprve čekají a rychlost příprav a realizace bude silně závislá na mnoţství financí. Stavba 520
se dá dokonce dočasně – na věky – vynechat vyuţitím
části dálnice D8, tzv. průmyslového polookruhu a Vysočanské radiály. Takţe – kdo ví kdy a zda vůbec bude
postavena.

úsek

km

510 Satalice-Běchovice 4,100
511 Běchovice-D1
12,571
512 D1-Jesenice

8,750

513
514
515
516
517
518

8,500
6,013
7,200
3,500
2,500
9,400

Jesenice-Lahovice
Lahovice-Slivenec
Slivenec-Třebonice
Třebonice-Řepy
Řepy-Ruzyně
Ruzyně-Suchdol

519 Suchdol-Březiněves 6,680
520 Březiněves-Satalice 13,710

(stav přípravy)
v provozu
připravuje se územní
rozhodnutí 12/2013
stavební povolení a
realizační dokumentace 09/2010
ve stavbě 09/2010
ve stavbě 09/2010
v provozu
v provozu
v provozu
připravuje se územní
rozhodnutí 04/2014
připravuje se územní
rozhodnutí 04/2014
teprve ve fázi studie a
hledání trasy 12/2018

ZE ŽIVOTA V OBCI
Nácvik evakuace v mateřské školce
Dne 1.10.2009 jsme provedli nácvik evakuace v mateřské školce v Hovorčovicích. Ještě před naším příjezdem
byly děti poučeny, co to evakuace vlastně je a jak se při
ní mají chovat. Šlo hlavně o to, aby se moc nevyděsily
pánů v zásahových oblecích a přilbách, kdyţ je budou
chtít vyhnat ven ze školky.
Kdyţ jsme vběhli do budovy školky a do tříd a vyhlásili
evakuaci, tak bylo na některých dětech vidět, ţe i přes
předchozí upozornění nemají daleko k pláči. Velitel Kuneš je však uklidnil a znovu vysvětlil, o co se jedná, co
mají dělat a jak vše bude probíhat. Následovalo poklidné opuštění budovy školky, která byla i autenticky
"zakouřena". Děti se za doprovodu paní učitelek shromáţdily v šatnách, rychle se oblékly a pádily k pískovišti
před školku, kde bylo určeno seřadiště. Po únikové cestě ve školce byli rozestaveni členové jednotky a dávali
na děti pozor, aby některé neodbočilo z určené trasy.
Na „seřadišti“ byly děti znovu spočítány - nikdo nechyběl.
Změny prováděcích vyhlášek k stavebnímu zákonu
Od konce srpna platí nové vyhlášky č. 268/2009 Sb.
(tou se ruší stará vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných
technických poţadavcích na výstavbu a vyhláška č.
191/2002 Sb. o technických poţadavcích na stavby pro
zemědělství) a č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území. Zde několik vybraných zajímavostí:

Po úspěšné evakuaci ve vynikajícím čase jsme
pak děti seznámili s naší výstrojí a technikou. Děti si vyzkoušely zásahové
kabáty
a
přilby. Dále následovala u dětí
nejoblíbenější činnost - stříkání vody na cíl, v našem
případě na výstraţné kuţely. Pak si ještě děti prolezly
kabinu zásahového vozidla a po společné fotografii jsme
se rozloučili a vydali zpět na hasičskou stanici. Dětem se
naše návštěva podle usměvavých tváří líbila, rozhodně
se nás přestaly bát a jsou dobře připraveny na případné
rychlé opuštění školky. Nácvik evakuaci budeme
v budoucnu určitě ještě opakovat.
Robert Eichler, Starosta SDH Čakovice - Ďáblice
rametrů je nyní ve vyhlášce více odkazů na normové
hodnoty.

Obě dvě vyhlášky otevírají cestu k výjimkám, neboť v
obou se praví, ţe se podle nich postupuje, „pokud to
závaţné územně technické nebo stavebnětechnické důvody nevylučují“. To se můţe projevit např. při přestavbách starších objektů.

Jinak se tam např. dočtete, ţe tepelně izolovat se musí i
potrubí se studenou vodou. Tam, kde hrozí vzdutí vody
v kanalizaci, musí být vnitřní kanalizace vybavena uzávěrem nebo zařízením proti zpětnému toku. Odvádění
sráţkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním,
není-li to moţné, zajišťuje se jejich odvádění do vod
povrchových. Oplocení pozemku v záplavových územích
nesmí zhoršovat průběh povodně a musí být demontovatelné a bez pevné podezdívky. Je tam mnoho drobných změn a měli byste se zeptat svého projektanta,
jak Vaše stavba s novou vyhláškou koresponduje.

Neřeší se uţ zvlášť poţární bezpečnost staveb, neboť
k tomu účelu slouţí speciální vyhláška č. 23/2008 Sb. o
technických podmínkách poţární ochrany staveb. Přibyla
např. nová ustanovení o moţném zastínění a proslunění
při doplňování zástavby novými stavbami a třeba nová
ustanovení o elektrických rozvodech. Je kladen větší
důraz na izolační vlastnosti jak tepelné nebo proti vlhkosti, tak proti hluku a vibracím, na bezpečnost, hospodárnost a jiné uţitné vlastnosti a na ochranu proti povodním. Naopak místo konkrétních hodnot různých pa-

Změnou č. 269/2009 Sb. přešly (s vydatnými doplňky)
do vyhlášky č.501/2006 Sb. oddíly o umísťování studní
nebo ţump, staveb pro reklamu a reklamních zařízení a
o zařízení staveniště. Je tam i podrobný popis, jak řešit
odvádění sráţkových vod ze zastavěných a zpevněných
ploch – pochopitelně přednostně vsakováním. Podstatná
změna je také minimální vzdálenost staveb pro bydlení,
pokud mají na protilehlých stěnách okna, nebo minimální vzdálenost garáţí, kůlniček a dalších staveb na pozemku 2 m od společné hranice.

Odvádění dešťových vod v praxi

huţel nikdo neví, v jakém jsou stavu, a jen někde je
známo, kam ústí. Je-li děravá, je to vlastně také vsakování, je-li funkční, zbývá připomenout, ţe tam nepatří
nic kromě čisté vody. Vyuţití dešťové kanalizace uvádějí
také obyvatelé nových řadovek. Tam je předzahrádka
vlastně součástí uličního prostoru. Majitelé nemovitostí
u potoka nebo u rybníka zase uvádějí přímé vypouštění
do vodoteče. Těm je třeba vzkázat, ţe i kdyţ jim patří
pozemek pod potokem, potok jim nepatří. Na horním
toku se můţe zdát, ţe koryto je vyschlé, níţe můţe dojít
k vylití z břehů (a vylévá se).

Obecní úřad provedl v září dotazníkový plošný průzkum
způsobů likvidace dešťových vod a zde je několik výsledků: Na obecní úřad došlo zatím asi 442 odpovědí,
coţ je víc neţ 50% čísel popisných. Absolutní většina –
více neţ 80% - uvádí různé způsoby vsakování na vlastním pozemku. Všechny tyto způsoby jsou správné a občanům za to patří pochvala. Dá se k nim připojit i malá
skupinka těch, kteří uvádějí přepad ze vsakovací jámy
do dešťové kanalizace v ulici, příkopu nebo do potoka.
Jedná se o to, ţe voda má být v krajině co nejvíc zadrţována. Při rychlém odtoku můţe dojít k povodni.
Druhou nejpočetnější skupinu tvoří vypouštění dešťových vod na ulici. Jedná se pochopitelně o starou zástavbu. Nemělo by to být, ale obecní úřad a jiné objekty
ve vlastnictví Obce tím trpí taky. Můţeme jen poţádat
spoluobčany, aby při případných stavebních úpravách
svých domů zkusili najít jiné řešení. Dobré je, ţe to bývá vţdy jen část odtoku ze zpevněných ploch. Horší je,
ţe někde také teče voda obráceně z ulice lidem do dvorků. To musí řešit Obec při rekonstrukci ulic.
Následují ti, co jsou napojeni přímo na dešťovou kanalizaci. Ve staré části obce několik takových úseků je. Bo-

Zbývá několik, kteří uvedli napojení na splaškovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, ţe se jedná vesměs o novou
zástavbu, bude to patrně neznalost nebo omyl. Nezbývá, neţ si to ověřit a přezkoušet. Noví usedlíci by si měli
při koupi domu nechat ukázat stavební povolení, projekt
i příslušné detaily v reálu, protoţe tohle se nesmí a
mohli by se dostat do problémů.
Všem, co se nezalekli a dali si práci s vyplněním dotazníku, děkujeme, výsledky budou cenným zdrojem informací pro projektanty, ať budou připravovat nová sídliště, navrhovat úpravy stávajících komunikací nebo řešit
protipovodňové a vyrovnávací nádrţe u potoka.

VOLNÝ ČAS
SPORT—FOTBAL
Dospělí—III. třída oddělení A

POZVÁNKY
FILMOVÁ SETKÁNÍ V HOVORČOVICÍCH
Zveme všechny na letošní poslední promítání, tentokrát s mikulášskou tématikou.
Promítání proběhne v neděli 6.12.2009 od
17.00 hod. v Klubu Jednička.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – dne
29. listopadu 2009 (1. adventní neděle) od
16.00 hod. proběhne u kostela slavnostní rozsvícení vánočního stromu s koledami a kapelou Pohodovka.

Okresní soutěţ ţákŧ oddělení A

13.11. pátek od 19.00 hod.
CHALOUPKA

BAND

21.11. sobota od 19.30 hod.
JITKA VRBOVÁ & LTW ACOUSTIC BAND
28.11. sobota od 19.30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT - ANČERLOVO KVARTETO
29.11. neděle od 15.00 hod.
VÝSTAVA MEDVÍDKŦ - Vernisáţ
4.12. pátek od 19.00 hod.
Přípravka oddělení A

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU
9.12. středa od 20.00 hod.
ČESKÉ KOLEDY A ŠVÝCARSKÝ BUBEN
18.12. pátek od 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT J. ŠTĚRBOVÉ S DĚTMI

Minikopaná oddělení A

AKCE „ZASAĎ SVŦJ STROM―
nalezla velkou odezvu mezi místními obyvateli a všech
plánovaných 27 stromů rychle nalezlo své patrony. Zájemců bylo nakonec víc, neţ jakého se dostává místa
pro výsadbu stromů.
Vlastní sázení stromů proběhne v neděli 8. listopadu
2009 od 9.00 hod. Teplé oblečení, nářadí a dobrou náladu s sebou.
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