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Prosinec 2020                                                                      č. 111 

Dne 23. prosince 2020 (středa) bude z provozních důvodů uzavřen  

Obecní úřad ve Vintířově 

 

Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov 

7. září 2020 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

2. Informace k volbám do zastupitelstev  krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. 

3. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky 

4. Kulturní akce v měsících 09 - 12/2020 a stav jejich příprav 

5. Rozbor hospodaření obce za 01- 06/2020 

6. Rozpočtové opatření obce č. 2/2020 

7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 

8. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2020 o poplatku za užívání veřejného prostranství 

9. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  na území obce Vintířov 

10. Projednání bezplatného převodu pozemků 475/16 a 475/18 od Státního pozemkového úřadu v k.ú. 

Vintířov u Sokolova. 

11. Projednání Strategie krizového řízení obce Vintířov 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Obec obdržela jednorázový nevratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, tzv. kompenzační bonus 

určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí ve výši 1 495 000,- Kč. 

2. Dne 1.9.2020 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/21 v základní škole , účasten byl starosta 

obce společně s místostarostkou Jitkou Střimelskou. Do prvního ročníku nastoupilo 16 žáčků, celkový 

počet zapsaných žáků je 78.   

3. Místní knihovna Vintířov byla nominována do hodnocení celostátního kola státní ceny Knihovna roku 

2020. Dne 25.8.2020 se uskutečnila návštěva hodnotící komise, která se seznámila s prostory, 

vybavením a vedením knihovny.  

4. Obec obdržela od Sokolovské vodárenské s.r.o. žádost o podání podmětů v návaznosti na přípravu plánu 

investic a oprav vodohospodářské infrastruktury ve svém majetku pro rok 2021. Ze strany obce budou 

v požadovaném termínu zaslány podněty, které by měly být zařazeny do tohoto plánu investic a oprav. 

5. Od místního občana, malíře pana Jiřího Vavřičky obec dostala malovaný obraz, který byl tematicky 

malován tak, aby mohl být umístěn do vnitřních prostor místní pamětihodnosti - kapličky svaté Anny 

z roku 1906. Po dokončení veškerých prací bude obraz zavěšen v kapličce. 

6. V období 3.8. od 10.8.2020 na základě smlouvy o vzájemné pomoci POPD bylo ze strany společnosti 

Sokolovská uhelná p.n., a.s. provedeno čištění koryta vintířovského potoka. V návaznosti na to byl obcí 

zaslán děkovný dopis.  

7. Na základě žádosti věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na zajištění provozu dětské krizové linky. 

Linka Bezpečí, z.s. IČO:601383198. 

http://www.vintirov.cz/
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8. Věnován finanční sponzorský dar ve výši 500,- Kč na zajištění maturitního plesu třídě PK IŠŠTE 

Sokolov, který se koná 22. ledna 2021. 

9. Na základě žádosti věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč základní organizaci Českého svazu včelařů, 

z.s., v Chodově.  

10. Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. provedla v objektu výměníkové stanice výměnu regulačního 

ventilu pro topnou vodu a nechala nahradit stávající systém Johnson Control, za řídící systém Amit. 

Systém řízení VS provedla společnost BROŽ MaR s.r.o. ze Sokolova.  

11. Obec hodlá na vlastní náklady zřídit v obci kamerový systém. Nyní probíhá výběr vhodných míst pro 

zřízení zájmových bodu kamer a poté bude předložena nabídková cena. Kamer by mělo být po obci cca 

30. Jedná se o náhradu stávajícího kamerového systému, který již není zcela funkční. Některé z kamer 

budou monitorovat i silnici a dokážou tak zaznamenat rychlost vozidla, SPZ, datum a foto dotyčného 

řidiče. 

12. Dne 17.9.2020 se uskuteční jednání se zástupci společnosti BMW Group, kde bude představen aktuální 

stav projektu i plán realizace na další roky. Jednání budou přítomni i další zástupci měst a obcí z okolí a 

vedení KV kraje.  

Za obec bude jednání přítomen starosta obce Marek Choc a místostarostka Jitka Střimelská. 

13. V podílových fondech máme uloženo k dnešnímu dni 7.9.2020  25 089 484,- Kč. 

14. Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 12.10.2020. 

15. Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 8.10.2020 z obvyklých míst. O blížícím se svozu 

budou občané informování místním rozhlasem. 

16. Dne 6.10.2020 se bude konat 9. KD v záležitosti Sanace Stará Chodovská. Zhotovitelská firma Jerus a.s. 

seznámí s postupem prací, které by již měly být dle harmonogramu ukončeny. Kontrolní den se měl 

původně uskutečnit 9.9.2020, ale po dohodě byl termín posunut. Jednání se zúčastní zástupci obce. 

17. Dnem 31.8.2020 byla zastavena plynárenská technologie ve Vřesové. K tomuto datu ukončilo pracovní 

poměr 178 zaměstnanců a další desítky by měly odcházet i v nadcházejících měsících. Pokud vše dopadne 

dle dohody se státem a v září bude tato pomoc schválena kabinetem, měli by odcházející zaměstnanci 

dostat příspěvek ve výši 5 300 korun podle odpracovaných let po dobu 60 měsíců.  

18. V záležitosti opatrované osoby pana Jakubka obcí Vintířov proběhlo soudní jednání. Soudním 

rozhodnutím bylo rozhodnuto opatrovanou osobu předat novému opatrovníku, a to  městu Ostrov nad 

Ohří. Hlavním důvodem této změny je i to, že opatrovaná osoba je již mnoho let v péči domu pro seniory 

Květinka ve městě Ostrov nad Ohří.  

19. Místním  stolním tenistům TJ Baník Vintířov byly zakoupeny nové stoly z důvodu špatného stavu 

stávajících stolů. 

 

12. října 2020 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

2. Informace k volbám do zastupitelstev krajů, které se uskutečnily 2. a 3. října 2020. 

3. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky 

4. Kulturní akce v měsících 09 – 12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021 

5. Projednání návrhů střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022 – 2023 a souhrnných návrhů 

rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací obce 

6. Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

7. Strategie krizového řízení obce Vintířov 

8. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku č. 73/1 v katastrálním území obce Vintířov 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Obec Vintířov věnovala v letošním roce finanční dar 2 000,- Kč nadačnímu fondu Gaudeamus na 

uspořádání XXVIX. ročníku soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci se letošní ročník nemohl uskutečnit  a proto bylo na základě dohody s obcí 

dohodnuto, že prostředky nebudou vráceny a budou použity v roce 2021.  

2. Dne 6.10.2020 se uskutečnil kontrolní den v záležitosti „Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů 

(TDK) Stará Chodovská. Provádějící firma Jerus a.s., seznámila přítomné se stavem, kdy bylo 

konstatováno, že dne 28.4.2020 bylo kompletně dokončeno odtěžení, odstranění a likvidace dehtových 

kalů. Následně v srpnu byla zahájena likvidace technologického zařízení skládky a v září byly započaty 

terénní úpravy. Veškeré práce budou ukončeny do 31.5.2021. Za obec byla přítomna místostarostka 

Jitka Střimelská.   

3. Dne 8.10.2020 se uskutečnila řádná valná hromada společnosti SUAS-skládková, s.r.o. které byl 

přítomen za obec starosta Marek Choc. Jeden z bodu jednání byla rezignace Ing. Jaroslava Rokose, 

předsedy dozorčí rady. Novým zvoleným členem představenstva se stal Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.  

http://www.vintirov.cz/
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4. Dne 7.10.2020 se měl uskutečnit ceremoniál předání cen v Zrcadlové kapli Klementina v Praze, ale 

vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID-19 bylo vyhlášení přesunuto. Zástupce místní knihovny 

měla být tomuto ceremoniálu účastna, neboť byla vybrána do užšího výběru knihoven.  

5. Dne 12.10.2020 byla uzavřena smlouva o bezplatném  převodu pozemků 475/16 a 475/18 od Státního 

pozemkového úřadu v k.ú. Vintířov u Sokolova. 

6. Na základě obecně závazné vyhlášky obce (OZV) bude přiděleno jedno parkovací místo pro osobu 

TP/ZPP – přednesl p. Robert Muchka. 

7. Příští zasedání zastupitelstva bude dne 16.11.2020. Následující zasedání bude 4.12.2020 a jedním 

z hlavních bodů jednání  bude schválení rozpočtu obce na rok 2021. 

8. Dne 12.10.2020 se uskutečnilo projednání „4. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklé 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, kterou pro 

Ministerstvo financí zpracovává společnost R-Princip Most, s.r.o. Jedná se o zásadní dokument, podle 

kterého probíhá čerpání finančních prostředků z programu tzv. 15 mld. Za obec se jednání zúčastnila 

místostarostka Jitka Střimelská.  

9. Dne 17.9.2020 se uskutečnila schůzka zástupců společnosti BMW Group a zástupců dotčených obcí, 

na kterém byly představeny plány do dalšího roku. V souvislosti s COVID-19 a špatnou situací 

automobilového průmyslu ve světě bude mít i toto dopad na realizaci původního záměru. Původní záměr 

bude rozdělen do několika etap.  

10. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 25.5.2020 musela obec vrátit 

přeplatek ve výši 161 194,61 Kč zpět subjektu BMW Mobility Development Center s.r.o. 

11. Dne 15.9.2020 se uskutečnila školská rada ZŠ, kde jedním z bodů jednání bylo schválení výroční 

zprávy. Za obec byl přítomen starosta Marek Choc. 

12. Dne 8.10.2020 se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu společností SUAS- skládková.  

 

16. listopadu 2020 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Informace o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky 

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

4. Kulturní akce v měsících 11-12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021 

5. Plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31.12.2020 

6. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska 

7. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.  

8. Návrhy střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022-2023 a souhrnných návrhů rozpočtů na rok 2021      

        příspěvkových organizací obce 

9. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu 

„DT 117D8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

10. Rozpočtové opatření obce č. 3/2020 

11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (21.12.2020-3.1.2021) 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. K dnešnímu dni 16.11.2020 má obec Vintířov uloženo na podílových fondech KB volné prostředky ve 

výši 25 211 115,59 Kč. (7.9.2020 – 25 089 484.- Kč) 

2. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 7.12.2020. 

3. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se od středy 18.11.2020 vrátí žáci 1. a 2. ročníku do 

školských  lavic. Ostatní ročníky se budou nadále řešit distančně. Je plán na návrat i ostatních ročníků, 

vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. 

4. V mateřské školce bude provedena z důvodu špatného stavu výměna stropních svítidel. Výměnu 

svítidel provede odborná firma Elektro-servis Žďárský Chodov za částku 58 398,06 Kč.   

5. Ve výměníkové stanici byl diagnostikován únik média na regulačním ventilu, který řídí ohřev teplé 

vody pro odběratele. Bohužel nikdo z oslovených dodavatelů nemá tento druh zboží skladem a dodání 

od výrobce je do cca 10 dnů. Dodání a výměnu regulačního ventilu zajistí společnost Brož MaR s.r.o., 

která provedla v srpnu letošního roku výměnu řídicího systému výměníkové stanice.  

6. IV – Nakladatelství s.r.o. požádalo o finanční podporu na vydání dětských omalovánek „BEZPEČNĚ 

NA SILNICI“. Jedná se o částku 7 505,- Kč za ¼ stránky. Ze strany obce nebyla tato žádost 

akceptována.    

7. Dne 26.10.2020 byl vsazen obraz místního malíře pana Jiřího Vavřičky do kompletně zrestaurovaného 

oltáře v místní kapličce sv. Anny z roku 1906. Za spolupráci a zhotovené dílo bude předán finanční dar 

5 000,- Kč. Restaurátorské práce provedl pan Helmut z Hazlova.  

http://www.vintirov.cz/
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8. Zemřel pan Josef Jakubek, který byl dlouhá léta opatrovancem obce Vintířov a v nedávné době na 

základě soudního rozhodnutí předán novému opatrovníkovi městu Ostrov nad Ohří.   

9. Dne 13.11.2020 byla provedena vánoční výzdoba obce, rozsvícena bude v 1. adventní neděli 

29.11.2020.  

 

Investiční akce provedené v roce 2020 

 

Odbahnění a rozšíření koryta Vintířovského potoka za mostem vlečky v délce 223m – V rámci údržby byly 

provedeny nutné práce na zlepšení průtoku místního potoka v místech, kam se již bohužel nelze dostat technikou 

společnosti Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s., která provádí v rámci dohody s obcí Vintířov (POPD) 

pravidelné roční čištění koryta potoka. Práce byly provedeny místním podnikatelem Robertem Muchkou za částku 

38 200,00 Kč bez DPH.  

Odbahnění a formování břehu vodní plochy na p.p.č. 473, k.ú. Vintířov u Sokolova - Před napuštěním vodního 

díla, které se povedlo vytvořit ve spolupráci se společností Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s., bylo potřeba 

provést ještě drobné úpravy břehů a také dočasného přepadu tak, aby byl zajištěn odtok vody v určité hladině. 

Součástí díla není požerák, který bude potřeba do budoucna zhotovit. Práce byly provedeny místním podnikatelem 

Robertem Muchkou za částku 23 750,00 Kč bez DPH.   

Malířské práce v objektu sportovního centra + knihovna - V objektu byly provedeny opravy maleb, opravy 

obkladů v pánských šatnách a WC. Následně byl celý objekt vymalován. Opravy provedla firma Karol Popela 

z Chebu za cenu 140 319,63 Kč bez DPH.  

Opravy v místní základní škole + školní družina - V rámci pravidelné údržby objektu byly provedeny malířské 

práce ve školní družině firmou Karol Popela. Následně na to byly provedeny opravy většího rozsahu v základní 

škole. Oprava maleb v celém objektu mimo podkroví, rekonstrukce toalet, elektro práce, osazení ohřívačů vody, 

pokládka dlažeb, pokládka  linolea, oprava fasády a ostatní práce s tím spojené. Práce provádělo více firem , 

celkové náklady 1 116 160,72 Kč.   

Výměna odtokového žlabu před obecním úřadem - Z důvodu velice tristního stavu původního odtokového 

žlabu bylo přistoupeno ke kompletní výměně větší části původního žlabu. Součástí stavby bylo i uložení chráničky 

pro kabel NN, který slouží k napájení kapličky sv. Anny z roku 1906. Stavební práce provedla firma Lajka spol. 

s r. o. za částku 45 111,04 Kč bez DPH. 

Oprava kapličky sv. Anny z roku 1906 + elektroinstalace - Kaplička prošla větší rekonstrukcí. Byly provedeny 

opravy vnitřních a venkovních maleb, oprava stropu, oprava střechy z důvodu zatékání do fasády aj. Stavební 

práce provedla firma Lajka spol. s r. o. za částku 94 877,28 Kč bez DPH. Elektroinstalace – příprava pro montáž 

zvonu z roku 1912, práce provedl Ladislav Vasilečko za částku 39 780,00 Kč bez DPH a klempířské práce provedl 

pan Miroslav Englc  za částku 3 800,00 Kč bez DPH. Dne 9.10.2020 byla firmou pana Miloše Rychtára ze 

Slovenska provedena instalace zvonu za cenu 2 650,80 EURO, Před instalací byl zvon shora zmíněnou firmou ze 

Slovenska opraven. Dne 13.10.2020 byl do kapličky vrácen po rozsáhlé renovaci oltář s příslušenstvím. Renovaci 

provedl pan Helmut Peter z Hazlova za částku 70 000,- Kč. Dne 26.10.2020 byl do oltáře usazen obraz sv Anny, 

jehož autorem je  místní malíř pan Jiří Vavřička.    

Oprava poškozené fasády před vstupem do přísálí + malování vnitřních prostor - V loňském roce 2019 došlo 

při kácení vzrostlých smrků z důvodu úpravy vstupu do přísálí k poškození fasády. Z tohoto důvodu bylo 

přistoupeno k opravě poškozených míst a následně k novému nátěru. Současně s těmito pracemi bylo přistoupeno 

k opravě maleb v přísálí, v prostoru baru, WC a vstupu do sálu. Práce provedla firma Karol Popela z Chebu za 

částku 75 204,99 Kč bez DPH.  

Objekt č.p. 24 – společné prostory - V objektu se provedly celkové opravy omítek a maleb. V přízemí byla 

soklová část provedena s cetrisových desek s odvětráním z důvodu vlhkosti ve zdivu. Svítidla ve společných 

prostorách byla kompletně vyměněna za nová s čidly pohybu aj. Práce provedla firma Lajka spol. s r. o. za částku 

259 090,30 Kč bez DPH. 

Rekonstrukce koupelny v č.p. 24/2 – Kompletní rekonstrukce koupelny v bytě č. 2 z důvodu poškozených 

obkladů, dlažby a hlavně zatékáním splaškové vody do podlahy. S ohledem na stav věci a stáří bytové jednotky 

bylo přistoupeno ke kompletní opravě. Provádějící firmou byla firma Lajka spol. s r. o. Celkové náklady byly 

95 783,42 Kč bez DPH. 

Objekt č.p. 72 – společné prostory - V rámci údržby byly provedeny rozsáhlejší opravy omítek a maleb. Svítidla 

ve společných prostorách byla kompletně vyměněna za nová s čidly pohybu aj. Práce provedla firma Karol Popela 

z Chebu za částku 228 088,63 Kč bez DPH. 

Opravy v objektech č.p. 181, 182 a 183 (Polyfunkční domy) – společné prostory - V rámci údržby byly 

provedeny malířské práce, nátěry a opravy soklíků u podlahy schodišť aj. Práce provedla firma Karol Popela 

z Chebu za částku 140 733,03 Kč bez DPH. 

Opravy v objektu č.p. 57 – společné prostory - V rámci údržby byly provedeny malířské a natěračské práce + 

drobné opravy. Práce provedla firma Karol Popela z Chebu za částku 65 370,39 Kč bez DPH. 
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Opravy v objektu č.p. 111 – společné prostory - V rámci údržby byly provedeny malířské a natěračské práce. 

Práce provedla firma Karol Popela za částku 29 288,42 Kč bez DPH. 

Parkoviště u zdravotního střediska č.p. 169 + veřejné osvětlení – Cílem projektu bylo vytvořit nová parkovací 

místa, která by přispěla k uklidnění situace, kdy mnoho řidičů parkovalo neustále podél hlavní silnice v zákazu 

zastavení a zároveň vyřešení nedostatku parkovacích míst okolo objektu zdravotního střediska, kde působí místní 

obvodní lékař a veterinární ordinace. Realizací investičního záměru bylo vytvořeno 17 nových parkovacích míst 

za částku 1 675 261,77 Kč bez DPH. V průběhu stavby byla realizována 1. část chodníku, který se přímo dotýká 

parkoviště a je zhotoven až ke spojovacímu chodníku k č.p. 166. Zde se celkové náklady vyšplhaly na částku 

180 110,00 Kč bez DPH. Po zpracování PD 2. části chodníku a vybrání zhotovitele bude realizována zbývající 

část chodníku, který bude dále pokračovat podél komunikace až ke stávajícímu propojovacímu chodníku. 

V průběhu stavby byl položen kabel pro veřejné osvětlení sídliště, který bude sloužit jako hlavní napájecí bod 

k chystanému investičnímu záměru. Dále byly položeny chráničky multifunkční sítě Nej.cz. Došlo tak k možnému 

napojení této sítě do objektu zdravotního střediska a případně napojení obchodu Vintíř. Náklady na realizaci byly 

76 257,00 Kč bez DPH.  

Chodník propojovací pod č.p 166 -167 - V době realizace parkoviště u zdravotního střediska byla realizována 

kompletní oprava spojovacího chodníku, jehož stav byl již velice špatný. Chodník byl kompletně vybagrován a 

územního souhlasu ke stavbě. Po zrealizování akce dojde k propojení spodního chodníku s chodníkem od nahradil 

ho zcela nový. Práce provedla firma JML stavební s.r.o. za částku 204 929,01 Kč bez DPH. Na tento chodník bude 

v jeho spodní části navazovat chodník (2. část), který bude realizován po zpracování PD a vydání parkoviště. 

Oprava části chodníku Vintířov – osada Chranišov – Vlivem promáčeného podloží došlo k propadu levé části 

chodníku o 7-10 cm směrem do města Chodov. V úseku opravy došlo ke zpevnění podloží tak, aby se zabránilo 

v budoucnu dalším propadům. V místě opravy byl následně po zpevnění podloží osazen chodník ze zámkové 

dlažby. V řešení je odvod vod z polí, která se dostává do podloží a způsobuje nemalé problémy. Záležitost je řešena 

s městem Chodov. Opravy firmou Lajka spol. s r. o., celkové náklady si vyžádaly částku ve výši 186 581,10 Kč 

bez DPH.  

Oprava soklové části knihovny a sportovního centra + úprava okolního terénu – Vzhledem k mnohaletému 

problému s vlhkostí, která se dostává do zdiva objektu sportovního centra a hlavně do knihovny, bylo přistoupeno 

k většímu zásahu. Byl snížen okolní terén o cca 25-30 cm. Soklová zadní část objektu knihovny a část sportovního 

centra byla zateplena extrudovaným polystyrénem. Byl vytvořen drenážní systém, který napomůže odtoku 

zemních vod od základů. V rámci stavby byl rozebrán původní chodník, po kterém se chodilo zadem do knihovny 

a do fitness.  Po realizaci záměru  byl vystavěn chodník nový. Celkové náklady se vyšplhaly na 433 454,46 Kč 

bez DPH, provádějící firmou byla Lajka spol. s r.o.     

Oprava chodníku přes most vlečky 209 2-1 + výměna zábradlí - V měsíci 8/2020 proběhla oprava chodníku a 

výměna stávajícího zábradlí v části mostní konstrukce ze strany Krajské správy Karlovarského kraje. Ze strany 

obce došlo k opravě chodníků navazujících na mostní těleso. Před započetím byla zpracována tech. zpráva DIO, 

která byla předložena ke schválení dotčeným odborům. Následně byl požádán odbor dopravy v Sokolově o 

stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích. Veškeré práce byly provedeny v měsíci 9/2020 firmou 

Lajka spol. s r. o. Celkové náklady na realizaci činily 328 189,09 Kč bez DPH.   

Osvětlení komunikace a chodníku Vintířov – Stará Chodovská - V souběhu s investiční akcí společnosti 

GasNet, s.r.o. která realizovala hlavní plynovodní přípojku pro společnost Liapor, bylo realizováno nové veřejné 

osvětlení v této části obce. Stavbu VO provedla firma Tima spol. s r.o. za částku 646 310,00 Kč bez DPH. V době 

realizace záměrů došlo k rozebrání části chodníku. Vzhledem k nepříznivému počasí byl sice chodník opraven, ale 

dokončovací práce proběhnou v jarních měsících. 

Dětská hřiště na sídlišti - Projekt dětských hřišť zpracovala zahradní a krajinářská architektka paní Ing. Kristýna 

Greinerová. Vzhledem k vyšší finanční náročnosti byla využita dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Předpokládaná cena projektu dětských hřišť na sídlišti byla 3 526 438,15 Kč a v rámci veřejné soutěže se povedlo 

cenu snížit na 3 046 410,95 Kč, realizační firmou je společnosti Gartensta Plus s.r.o. Obec obdrží dotaci od MMR 

ČR ve výši 1 742 422,00 Kč. Stavba byla prozatím pozastavena a bude pokračovat po skončení zimního počasí. 

Nejzazší termín dokončení je 30.6.2021. 

 

Neinvestiční akce/ údržba 

Lesopark Jiřího Ošeckého - Lesopark prošel v letošním roce malými změnami. Byly dodány 4 venkovní 

posilovací stroje a v části dětského hřiště byla instalována skluzavka se žebříkem. Došlo k výměně vstupních 

cedulí a cedulí s provozním řádem, na kterých se zaktualizovaly veškeré údaje, název, změna prvků apod. Na 

všech prvcích ze dřeva, které mají stříšky a byly pokryté asfaltovými šindeli, byly tyto nahrazeny plechovými. 

Obec získala darem od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. dva krásné kameny, které byly 

instalovány dne 29.5.2020. Kameny budou opracovány kameníkem tak, aby mohly být osazeny dvěma mosaznými 

deskami. Po osazení mosazných desek, které se uskuteční v jarních měsících, proběhne slavnostní odhalení. Za 

pomoci technických služeb obce byla vyrobena a následně instalována v horní části lesoparku knihobudka se třemi 
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skříňkami. Dále byl vytvořen plůtek v blízkosti vodní plochy tak, aby byl zajištěn klidnější prostor pro vodní 

ptactvo. 

Obec - Na všech příjezdech do obce byly osazeny nové graficky zpracované uvítací cedule. Byl proveden nový 

nátěr těchto dřevěných konstrukcí a původní pokrytí stříšek asfaltovými šindeli bylo nahrazeno pokrytím 

plechovým.  

 

Akce plánované na rok 2021 a nadcházející léta 

Výstavba objektu TJ Baník Vintířov/ demolice  

Parkoviště mezi panelovými domy 172 – 175 a 154 -157  

Úprava křižovatky směrem na Sokolov 

Chodník 2. část před panelovým domem č.p. 166  

Chodník u č.p. 152, 153 a 163 

Vybudování požeráku vodní plochy na p.p.č. 473, k.ú. Vintířov u Sokolova  

Zdravotní středisko – Rekonstruovat zbylé 2 místnosti, které nemohly být v minulosti provedeny z důvodu 

využití. Rekonstrukce bude provedena tak, aby se vytvořil další prostor k pronajmutí s tím, že bude vytvořen 

přístup z hlavní chodby. Prostory jsou přilehlé k části bývalého obvodního lékař. 

Kamerový systém v obci - Obcí je provozován stávající kamerový systém, který již dosloužil a je potřeba ho 

zmodernizovat. V této záležitosti byla oslovena společnost TECHKAM, jejíž zástupce předložil návrh řešení 

s využitím stávajících sítí společnosti Nej.cz. Ve věci bude osloveno Krajské ředitelství policie ČR, aby takříkajíc 

držela nad systémem ruku a byla snadnější legislativa realizace záměru. V obci by vzniklo cca 30 bodů zájmů, 

které by byly monitorovány. 

Oprava chodníku od základní školy směrem k obecnímu úřadu 

Oprava a dobudování komunikace podél fotbalového hřiště u č.p. 86, 87 p. Bikerová -Záměrem je vytvořit 

funkční komunikaci s odtokem dešťové vody tak, aby nedocházelo k zatékání do zahrad. Záměr bude řešen 

projektantem. 

Veřejné osvětlení sídliště 

Cesta pod mateřskou školou -Záměrem  je prodloužit stávající zpevněnou cestu, která byla vytvořena souběžně 

s oplocením  mateřské školy. Cesta by se prodloužila směrem k železniční trati podél stávajícího zeleného pásu. 

Na realizaci stavby bude použit materiál získaný z demolice objektu TJ Baník Vintířov a odval od SUAS získaný 

v rámci vzájemné dohody o spolupráci (POPD).   

Oprava fasády a obnova nátěru objektu prádelny  

Komunikace ke garážím pod sídlištěm  

Splašková kanalizace pro RD č.p. 70, 74, 77, 83 

Nové napájecí místo veřejného osvětlení pro spodní část  

Sportovní centrum - zhotovit přístřešek nad vchodem do sportovního centra a knihovny. Zvážit úpravu prostoru 

za knihovnou pro vhodnější uplatnění, posezení venku apod. 

Příprava projektové dokumentace na vodní nádrž na bývalé Markétě, úprava prostoru kolem nádrže a 

propojení s lesoparkem -Byla oslovena společnost Sokolovská uhelná p.n, a.s. vlastník dotčených pozemků ,na 

kterých se předpokládá revitalizace území, která si klade za cíl vytvořit pokračování současného Lesoparku Jiřího 

Ošeckého. Byl vytvořen soupis dotčených pozemků a zatím nemáme jasnou odpověď. Ve věci proběhlo i jednání 

se zaměstnancem společnosti, který má na starost správu pozemků. Taktéž byl zaslán dopis se seznamem pozemků 

předsedovi představenstva Sokolovské uhelné Ing. Zbyšku Klapkovi, MBA. Zároveň byl záměr včleněn do 

projektu ITIKV, kdy lze na tyto projekty využít prostředky v rámci uplatnění integrovaného přístupu s využitím 

Evropských strukturálních a investičních fondů. Záměr je uveden na seznamu, zaslaném manažerovi Magistrátu 

Karlovy Vary, zabývajícímu  se touto integrovanou strategií. Další alternativou pro získání prostředků je projekt 

„Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 

a Karlovarském kraji“, tzv. ekomiliardy, do které v rámci 4. aktualizace bude investiční akce začleněna. 

Oprava střechy na objektu č.p. 24 (výměna krytiny) -Stávající krytina v některých místech chybí a hrozí 

v blízké budoucnosti k zatékání. Záležitost bude dle možnosti řešena opravou, případně výměnou. 

Oprava střechy objektu č.p. 72 - Stávající eternitová střecha je na některých místech poškozená a hrozí zatékání. 

Z důvodu zatékání byla v 11/2020 provedena výměna některých dílů krytiny. Do budoucna bude dle stavu řešena 

oprava, případně výměna střešní krytiny.  

Multifunkční optická síť v obci -V obci byla firmou CATR vybudována 1. a 2. etapa optické multifunkční sítě, 

která v některých lokalitách nebyla zcela dobudována. Se společností se uskutečnilo několik jednání a bylo 

přislíbeno, že budou zbylé nerealizované lokality v rámci předchozích etap dobudovány. 

Nyní je jednáno i s firmou Nej.cz, která převzala závazky firmy CATR. S firmou bylo jednáno i v záležitosti 

plánované investiční akce obce, nové napájecí místo VO ve spodní části obce a realizací pokládky kabelů NN 

společností ČEZ Distribuce, a.s. tak, aby v době realizace záměrů mohly být případně položeny i sítě této 

společnosti. 
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✓ prostor kolem požární nádrže a jeho úprava pro rekreační účely a případné propojení s lesoparkem města 

Chodova  

✓ cyklostezka Vintířov – Nové Sedlo 

✓ splašková kanalizace pro RD č.p. 105, 118, 125 

✓ dopravní hřiště v prostoru malého lesoparku 

✓ mateřská škola – obnova herních prvků v zahradě 

✓ úprava prostor parku pod základní školou 

✓ hřiště na parkur + workaut pod č.p. 164-165 

✓ výstavba malometrážních bytů pro seniory 

 

Kulturní akce v roce 2021 

 

Doufáme, že rok 2021 bude pro připravované kulturní akce vstřícnější než rok 2020. 

Níže předkládáme to, co jsme pro naše občany připravili pro rok 2021. Termíny akcí budou 

upřesněny až na začátku roku 2021. Program může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, 

případně jinak upraven. 
 

 

 

 

ÚNOR  

07.02.2021 neděle   Zájezd do Prahy na divadelní představení Prachy, divadlo Palace 

 

27.02.2021 sobota 
od 14.00 a od 

20.00 Ples přátel MŠ - sál restaurace "U Kahanu" 
 

BŘEZEN  

      Oslavy MDŽ -  Aleš Cibulka , Chantal Poullain a písníčky ze Semaforu - sál restaurace "U Kahanu" 
 

10.03.2021 středa 00.00 - 00.00 Hledání velikonočního zajíčka - vodárna  

DUBEN  
12.04.2021 pondělí 15.00 Čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ  

24.04.2021 sobota  Křivoklát a Koněpruské jeskyně  

30.04.2021 pátek 17.00 Stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH  

KVĚTEN  
…...2021 středa 16.00 Den matek - prostory lesoparku  

20.05.2021 čtvrtek 15.00 Pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ  
29.05.2021 sobota   Dětský den + kácení májky  

ČERVEN  

01.06.2021 úterý   Oslavy Dne dětí - ZŠ celodenní výlet  
12.06.2021 sobota   Park Mirakulum a tankodrom Milovice  

26.06.2021 sobota   Turnaj ve stolním tenise - 10. let    

SRPEN  

21.8.2021 sobota 13.00 - 24.00 ROCK FEST Vintířov   

ZÁŘÍ  

11.09.2021 
sobota   13.00 - 19.00 Oslavy Hornického dne - areál TJ Baník Vintířov, sál restaurace "U Kahanu"  

25. - 27. 9 2021 
sobota - 

pondělí   Třídenní zájezd pro občany obce - Mikulov  

ŘÍJEN  

      Oslavy dne  seniorů - Staropražští Pardálové  a taneční vystoupení - sál restaurace "U Kahanu"  

      Dýňový den - lampionový průvod od MŠ do lesoparku, ukončení zahradním ohňostrojem  

LISTOPAD  

06.11.2021 sobota 18.30 - 20.30 Halloweenské strašení - vodárna  
20.11.2021 sobota 14.00 Vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu"  
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PROSINEC  
 

    Vánoční balíčky pro důchodce od 63 let  
23.12.2021 čtvrtek 18.00 Ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark nebo hasičská zbrojnice  

24.12.2021 pátek   17. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise  

31.12.2021 pátek   dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení      

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu a sboru pro občanské záležitosti za dárkový koš k mým 75. 

narozeninám. 

V této nelehké době mě to velmi potěšilo. 

Ještě jednou moc děkuji. 

Zdraví  Marie Blažková, Vintířov 153 

 

Důchodci děkují 

Jako každý rok, tak i v letošním roce velice děkujeme obecnímu úřadu i našim zastupitelům za krásný přístup 

k nám důchodcům. Všichni obdarovaní jsou vždy mile překvapeni a občas se objeví i slzy, že si na ně někdo 

vzpomněl. I to se občas stává. Vždy nás prosí, abychom za ně poděkovaly, což nyní prostřednictvím Občasníku 

s radostí činíme. Takže ještě jednou veliký dík za všechny důchodce naší obce. 

Děkujeme za vše, co pro nás  náš pan starosta a všichni zaměstnanci obecního úřadu dělají. Děkujeme a přejeme 

do nového roku zdraví, štěstí a pohodu. 

   Za všechny důchodce paní Kalinová a Dziková 

Z dění v obci 

 

V kapličce sv. Anny bije zvon ze zaniklé obce Lipnice 

V pátek 9. října 2020 se po mnoha letech rozezněl zvon v místní kapličce 

sv. Anny z roku 1906. Není přesně známo, kdy a proč se původní zvon 

z kapličky vyjmul, ale bylo to nejspíše v období 2. světové války. Od onoho 

času kaplička ztichla. A nejen to, dle informací místních starousedlíků 

hrozilo v dobách minulých zbourání i samotné kapličky. Naštěstí se tak 

nestalo díky místnímu občanovi panu Norbertu Krejčímu, který se rozhodl 

kapličku zachránit. Sám na vlastní náklady kapličku opravil a tím ji 

uchránil před demolicí. A právě díky jeho osobě, zůstala uchráněná jediná 

pamětihodnost v naší obci. O stav kapličky se po roce 1990 starala již sama 

obec a udržela její stav do dnešních dnů. V roce 2018 získala obec darem 

od města Chodov zvon, jenž původem pocházel z kostela ze zaniklé obce 

Lipnice. Zvon z roku 1912 byl zachráněn ze zničené obce na přelomu 60. a 

70. let minulého století tehdejším chodovským farářem a od onoho času byl 

uchován v prostorách chodovského kostela svatého Vavřince. Ještě za 

bývalého starosty Jiřího Ošeckého vznikla myšlenka využít tohoto daru, 

nechat zvon opravit a následně ho instalovat do místní kapličky. Cesta 

k realizaci nebyla vůbec jednoduchá, ale nakonec se vše povedlo. Prvotně 

v této věci byla oslovena firma BOROKO vlastněná panem Rostislavem 

Bouchalem z Brodku u Přerova. Vše již bylo dohodnuto a schylovalo se 

k realizaci, ale bohužel vyhasl život majitele firmy a nebyl již nikdo, kdo 

by zakázku vyřídil. Následovalo dlouhé hledání a za pomoci majitelky 

zvonařské dílny Tomášková – Dytrychová s.r.o. se povedlo zkontaktovat 

slovenskou firmu RYCHTECH, která převzala zakázku a dokázala 

zrealizovat prvotní záměr. Před samotnou instalací zvonu bylo potřeba do 

kapličky zavést 230 V pro napájení technologie a pohonu zvonu. Po těchto 

pracích byla kaplička kompletně opravena a již nic nebránilo k instalaci 

zvonu, až na pandemii COVID-19, která ohrožovala termín instalace a 

příjezd zahraniční firmy. Nakonec se vše povedlo zařídit a ve shora uvedené datu 9.10.2020 se zvon zavěsil do zvonice. O 

rozkmitání zvonu se stará elektromagnetický pohon, který se spíná v časech 12.00 a 18.00 hodin (denní a večerní klekání). 

Součástí kapličky byl i oltář, jehož stav byl již tristní, a proto bylo rozhodnuto o jeho renovaci. V této záležitosti byl osloven 

restaurátor starožitností pan Peter Helmut z Hazlova, který dokázal svým umem přetvořit oltář doslova v klenot. Oltář byl 

v rámci renovace kompletně rozebrán a následně sestaven do podoby, již mohou místní občané obdivovat skrze skleněnou 

výplň ve vstupních dveřích. Při renovaci byl pod vrstvami barev objeven ručně psaný text, jedná se nejspíše o jméno autora a 

rok vyhotovení (1909). Ve střední části oltáře byl i odhalen nápis Sv. ANNA, z čehož je jasně zřejmé, že se jedná o oltář 

původní z dob vzniku kapličky. Nad tímto nápisem byl původně vsazen obraz, který již neexistuje, a proto byl požádán o 

spolupráci místní amatérský malíř pan Jiří Vavřička, který se i v minulosti spolupodílel na opravách kapličky. Úkol to byl 

nelehký, ale nakonec se povedlo a dne 26.10.2020 byl obraz vsazen do rámu oltáře. Součástí rekonstrukce kapličky byla i 

instalace osvětlení oltáře v nočních hodinách. Občané tak mohou i v tomto čase spatřit, co se podařilo díky vzájemné spolupráci 

mnoha lidí uskutečnit. Velké poděkování všem, kteří se přičinili o zachování naší malé historie pro další pokolení.  
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Mateřská škola 
 

Rok 2020 v Mateřské škole Vintířov 

 
Rok  2020 nám utekl  jako voda. Byl však velmi jiný a zvláštní. Nebudu se rozepisovat proč, vždyť důvod každý 

zná.  

Covid-19 pozastavil život v celé naší republice - mateřskou školu nevyjímaje.  

Veškeré společné akce s rodiči a dětmi byly zrušeny, byla zavedena přísná hygienická opatření, všichni rodiče, 

zaměstnanci MŠ žili a dosud žijí v obavách, co bude dál.  

Bohudík, že děti tuto situaci nevnímají a dál si v klidu hrají. Nošení roušek na vycházce berou jako módu, se 

kterou se mohou chlubit mezi kamarády. Někdy se na téma Covid-19 dokonce s dětmi zasmějeme – to když 

např. přijdou s odposlouchanou hláškou od dospěláků : „Ježíšek letos nepřiletí – má Covid“  

Prostě život musíme brát s humorem a s dětmi to jde tak nějak snáz. Proto si važte, že je máte a nový rok 2021 si 

s nimi užívejte na plné pecky. Vždyť to, co s dětmi prožijete teď, dokud jsou malí, se nikdy nevrátí. 

Přeji proto všem rodičům, dětem i všem ostatním občanům z obce Vintířov, aby nový rok 2021 byl veselejší, bez 

obav, co bude dál. Přeji všem, aby byli hodně zdraví a dokázali tak předejít problémům, které nám tato doba 

nachystala. 

Děkuji panu starostovi a všem zastupitelům, kteří nás i v této nelehké době podporovali.  

Děkuji též všem, se kterými pravidelně spolupracujeme – paní  ředitelce a všem zaměstnankyním  ZŠ-Vintířov, 

všem sponzorům z obce i blízkého okolí. 

V neposlední řadě děkuji všem zaměstnankyním  mateřské školy za dobře odvedenou práci.  

 

Ještě připomenu několik organizačních věcí: 

 

Vánoční besídky, které se vzhledem k epidemiologické situaci neuskuteční, nahradí paní učitelky krátkými 

vstupy na Messenger – skupina rodičů.        

 

Uzavření MŠ a školní jídelny při MŠ-Vintířov v době Vánoc proběhne  

od  21.12. 2020 do 3.1.2021. 

 

MŠ se opět otevře  4.1.2020.  

 

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021. 

Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov 

 

Základní škola 

 

Výzdoba knihovny 

Letos, jako už poněkolikáté, nás na kroužku „ŠIKULEK“ čekala podzimní výzdoba místní knihovny.  Kroužek 

začal v polovině měsíce září. Po několika málo výrobcích, které si děti vyrobily a odnesly domů, jsme se pustili 

do práce. Každé z dětí si vyrobilo svého ježečka. Některým dětem se opravdu tito ježci moc povedli a jako odměna 

je čekalo vystavení ve vitríně obecní knihovny. Některé děti byly o něco rychlejší a začaly s přípravou podzimního 

lesa,do kterého jsme se chystali již zmiňované ježky umístit. Po domluvě s paní knihovnicí jsme přenesli vše 

potřebné do knihovny a zde nás čekalo výsledné naaranžování. Snad se naše práce líbila jak rodičům, tak i 

kolemjdoucím. 

Bohužel na zimní výzdobě knihovny se díky uzavření škol nemohou děti podílet . Rozhodly jsme se tedy spojit 

síly s vychovatelkami školní družiny a vyzdobily knihovnu samy. Snad tím drobet potěšíme děti, které se bohužel 

už letos na kroužek „ŠIKULKY“ nedostanou. 

 Drofová Jitka a Plechatová Jana 

 

 

Distanční studium 

S příchodem nového školního roku 2020/2021 jsme si všichni přáli již pandemií nenarušenou výuku. Opak byl 

bohužel pravdou: Covid-19 postavil školy a rodiče opět před velkou výzvu - distanční vzdělávání. Protože jsme 

tušili, že k uzavření škol může brzy dojít, neponechali jsme nic náhodě a začali se připravovat na on-line výuku. 
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Celý pedagogický sbor absolvoval několik školení, která byla zaměřená na vzdálenou výuku v prostředí MS 

Teams, takže po uzavření škol k 14. 10. 2020 se mohli žáci  začít vzdělávat formou videovýuky, která probíhala 

právě pomocí MS Teams. I přes počáteční (malé a převážně technické) problémy si vše sedlo. V nižších ročnících 

probíhala on-line výuka několikrát týdně, u vyšších ročníků každý den. Ve zbylý „studijní čas“ žáci pracovali na 

úkolech, které jim byly zadány. I přesto, že si žáci i vyučující na distanční způsob výuky již trochu zvykli, jsou 

jistě všichni rádi (včetně rodičů), že se výuka vrací opět do učeben formou prezenční☺. A všichni pevně doufáme, 

že už to jinak nebude. Velké poděkování patří všem paním učitelkám, paním asistentkám, ale hlavně rodičům, 

kteří se ze dne na den museli stát opět pedagogy a kromě svého zaměstnání a všedních povinností seděli s dětmi 

nad úkoly a jinými studijními záležitostmi. Děkujeme vám☺.      

       Za pedagogický sbor Mottlová Klára  

 

V tomto školním roce se opět konala Soutěž ve sběru podzimních plodů pro lesní zvěř. Přestože byla škola opět 

uzavřena z důvodu COVID 19 měsíc a půl, sebralo se celkem 809 kg. Vyhodnocení kaštanů proběhne 

v příhodnou dobu  s myslivci v lese, kde pro výherce budou kromě cen zajištěny i soutěže a hry. Všem dětem, 

rodičům a technickým službám ve Vintířově děkujeme za pomoc zvířátkům. 

Za kolektiv ZŠ, Mgr. Petra Šimková 

Poděkování 

Letošní rok byl zcela odlišný od těch předchozích. Do našich každodenních životů nečekaně vstoupil  COVID-19 

a my jsme se s jeho hrozbou museli naučit žít. 

V oblasti školství to znamenalo nemalé změny. Dlouho zavedené systémy a metody vzdělávání vzaly rychle zasvé. 

Prezenční forma výuky byla nahrazena distančním vzděláváním a on-line výukou. Toto období bylo pro nás 

všechny velmi obtížné. 

V závěru tohoto roku bych proto chtěla velmi poděkovat všem pedagogickým pracovnicím, žákům i jejich rodičům 

za vynaložené úsilí, snahu a úspěšné zvládnutí tohoto nelehkého úkolu. 

Mé poděkování patří také provozním zaměstnancům ZŠ Vintířov, zaměstnancům ŠJ, místním organizacím, 

členům školské rady a všem, kteří se spolupodílí na každodenním chodu naší školy. 

Jménem všech zaměstnanců ZŠ Vintířov i jménem všech žáků školy děkuji zástupcům našeho zřizovatele – 

zastupitelům obce za realizaci a finanční zajištění rekonstrukce a modernizace naší školy, která se uskutečnila 

v jarních měsících letošního roku.    

 

Všem občanům obce Vintířov přeji klidné Vánoce a hodně zdraví v roce 2021. 

Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy 

 

 

 

Vlastníte bezodtokovou jímku - “žumpu“? 

Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo  

pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke 

zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),  

a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.). 

 

Nová povinnost: 

od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za 

období posledních dvou kalendářních let  

Komu:  

doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná 

výzva, kontrola na místě apod.) 

Kdy:  

kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, 

při vodohospodářských haváriích apod. 

Kde: 

zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody  

do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod;  
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v počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, 

vodárenských nádrží, ostatních vodních nádrží apod. 

Jímka musí:  

být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena!  

Jímka nesmí: 

prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory! 

Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí  

(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé 

prostředí, může způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí. 

Množství vyvezených odpadních vod: 

musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné 

spotřební kapacity, počet bydlících apod.) 

Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):  

provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního 

prostředí 

Kdo zajistí vyvezení jímky:  

pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle 

živnostenského zákona 

Doklad o odvozu odpadních vod:  

NUTNO USCHOVAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET. 

Náležitosti dokladu:  

vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která 

jímku vyvezla, ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny. 

Pokuta pro občany: 

až 20 000 Kč 

Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona? 

Primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (informace o technických a kapacitních 

možnostech získáte na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ  VŮČI 

 ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A BUDOUCÍM GENERACÍM! 

 

 

 

Koliformní bakterie se nacházejí 

v trávicím traktu lidí a živočichů, 

a tím pádem jsou nejdůležitějším 

hygienickým indikátorem 

fekálního znečištění. Špatně 

těsnící odpadní jímka je 

prakticky jistou vstupenkou 

těchto bakterií nejen do 

podzemních zdrojů pitné vody 

v okolí. 
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Zima a vstup do nového roku 2021 

Letní měsíce jsou již ty tam a o slovo se hlásí zima. Děti si budou moci v tomto 

čase vytáhnout ze sklepů a garáží boby nebo sáňky a vyrazí na nějaký ten kopec. 

Pro nás dospělé je to čas, který budeme v mnoha případech věnovat k odklízení 

sněhu tak, abychom zajistili sjízdnost a schůdnost veškerých cest a chodníků. 

Bezpečnost je nadevše a tak i my se budeme snažit veškerou dostupnou 

technikou tyto věci zajistit. Bohužel v době, kdy jsou velké přívaly sněhu nebo silné ledovky, není v lidských ani 

technických silách udržet všechny komunikace v takovém stavu, který by nevyžadoval ze strany občanů velkou 

obezřetnost. Hlavně starší občané by se měli snažit nepospíchat a vycházet ze svých domovů až budou komunikace 

očištěny. Předejdou tím zbytečným modřinám a v některých případech i úrazům. V této souvislosti bychom chtěli, 

tak jako tomu bývá každoročně, požádat i majitele rodinných domů a jednotlivá sdružení vlastníků na sídlišti, aby 

byli v těchto věcech nápomocni a společným přičiněním jsme tuto zimu zvládli. Velkým problémem při zimní 

údržbě jsou špatně zaparkovaná vozidla. Špatně zaparkovaná vozidla nekomplikují jenom práci našich 

dobrovolných hasičů při odklízení sněhu, ale i ostatním složkám Integrovaného záchranného systému. Proto 

apelujeme na majitele, aby se při parkování více zamysleli nad tím, zda svým vozem nebudou tvořit překážku na 

vozovce. Je lepší zaparkovat vozidla na parkovištích, která nejsou v mnoha případech zaplněna. 

Není potom příjemné řešit tyto situace přivoláním Police České republiky.  

 

 

 
Velké poděkování 
Ve čtvrtek 10. prosince jsme na obecním úřadě přivítali členky Sboru 
pro občanské záležitosti paní Zdeňku Kalinovou a Bohumilu 
Dzikovou, abychom jim poděkovali za dlouholetou spolupráci 
s obecním úřadem. Obě dámy ke konci roku ukončí svoji činnost. 
Přinášely po celá léta radost našim jubilantům svým milým a lidským 
přístupem. V  mnohých případech nezůstalo oko suché. 
V této funkci působily společně s panem Ošeckým od samého počátku 
jeho starostování až dosud.  
Do dalších let přejeme pevné zdraví. 
Od nového roku bude jubilanty navštěvovat naše knihovnice paní 
Lydie Kraková. Přejeme jí mnoho úspěchů v nové funkci. 

 

 
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 

Vám přejí zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu Vintířov 
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