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Vážení spoluobčané, 

tento informační list je trochu odlišný od předcházejících vydání, a to z důvodu potřeby co největší 

informovanosti o probíhající stavbě kanalizace. Jak všichni moc dobře víte, stavba kanalizace již byla 

zahájena, a to samozřejmě přineslo i mnoho nejasností, stížností a mrzutostí. V tomto čísle se pokusíme 

vše uvést na pravou míru.  

Problém se zveřejňováním informací ohledně probíhající stavby je v tom, že detaily se mění každý den 

podle potřeb v daný okamžik, dochází k operativním změnám a nejde přesně naplánovat měsíc 

dopředu. Všechny aktuální důležité informace zveřejňujeme na našich webových stránkách. 

Začátky stavby nebyly úplně podle našich představ, neustálé změny nasazení zaměstnanců, změny 

termínů pracovních postupů, nevyhovující technika, a hlavně nepřítomnost zaměstnanců firmy na 

stavbě během prázdnin. I teď není úplně vše podle našich představ, například ohledně špatné sjízdnosti 

komunikací.  

Na obranu prováděcí stavební firmy je nutné konstatovat, že celá stavba se musela se podřídit 

podmínkám firmy Vak MB, a to že celá stavba bude postavena z kameninových trub, které se ukládají 

do betonového lože. Každý položený úsek musí projít geodetickým zaměřením a následnou kontrolou 

a odsouhlasením, to sice celou stavbu zdržuje, ale na druhou stranu jsou veškeré práce a postupy na 

100 % kontrolovány a schváleny technickým dozorem stavby a zástupci VaK MB. Celá stavba se tím 

časově protahuje, ale na druhou stranu bude velmi kvalitně a řádně provedena a díky použité 

kamenině bude délka životnosti několikanásobně delší.  

Momentálně pracují v obci tři party na třech místech…  

Ptýrovec – v této místní části jsou již všechny hlavní řady položeny. Firma VaK MB kvalitu kontrolovala 

nejen při samotné práci na kanalizačních řadech, ale také pomocí kamerové zkoušky, která dopadla 

bez problému. V tuto chvíli se pracovníci zaměřují na veřejné části domovních přípojek. Dle dohody 

nastoupí přibližně druhý týden v říjnu firma ÚSK a bude realizovat novou asfaltovou komunikaci. V této 

době bude celá část hlavní komunikace v Ptýrovci úplně uzavřena se zákazem vjezdu. Komunikace 

bude v celé šíři asfaltu měřit pět metrů, nikoli tři, jak to bylo před zahájením stavebních prací.  Budou 

kompletně obnoveny příkopy a krajnice komunikace, včetně úprav terénu v blízkosti hlavní 

komunikace a návsi.  
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Ptýrov – ještě probíhá pokládka hlavního řadu. Zde se bohužel setkáváme se skalnatým podložím, které 

je nutné frézovat skalní frézou nebo bourat bouracím kladivem. V blízkosti kapličky je nutné používat 

pouze frézu. Hlavní nepříjemností je fakt, že kanalizace je dle projektové dokumentace vyprojektována 

v hloubce 4 – 4,5 m.   

Zároveň se pracuje na veřejných částech domovních přípojek. Letos bude zakryta podkladním asfaltem 

pouze rýha pro sjízdnost, finální pokládka povrchu v tloušťce 6 cm v celé šíři komunikace bude 

provedena až příští rok. 

Braňka – velice podobná situace jako v Ptýrově. Skalnaté podloží, velké hloubky, a nakonec velká 

frekventovanost nákladních a osobních aut.  V této místní části se dále bude pokračovat na hlavní 

komunikaci, kde dojde pouze k částečnému omezení dopravy, tedy nikoli k úplné uzavírce komunikace. 

Až po dokončení prací na hlavní komunikaci se firma přemístí do nové zástavby, počítáme zhruba za  

měsíc. 

Polní cesty Ptýrov-Ptýrovec, Braňka-Maníkovice – v místních komunikacích nebude realizována 

gravitační kanalizace (jako všude jinde), ale tlaková. Tlaková kanalizace bude provedena z PE 

(polyetylen) nikoli z kameniny. Pokládka tohoto potrubí nebude tak komplikovaná a zdlouhavá jako 

pokládka gravitační kanalizace, a to hlavně díky postupu, který navrhnul zhotovitel stavby – Sdružení 

Ptýrov. Tlaková kanalizace v těchto „polních cestách“ nebude realizována klasickou výkopovou 

metodou, ale technologií, která se nazývá pluhování. Díky této technologii, by práce na těchto výtlacích 

měly být hotovy cca za čtrnáct dní. Pluhování by mělo probíhat na konci října.  

 

Doplňující otázky ke stavbě kanalizace 

1. Na Jivině začali stavět ve stejném termínu  taky kanalizaci a mají celou stavbu skoro 

hotovou, proč jste nevybrali stejnou firmu? 

Na Jivině staví firma, která se jmenuje Pohl.  U nás staví kanalizaci firma s názvem Sdružení Ptýrov. Toto 

sdružení se skládá ze dvou firem – firma Pohl, která staví Ptýrov a Maníkovice a firma Horák, která staví 

Ptýrovec a Braňku. Problém v rychlosti je ten, že Jivina staví kanalizaci v plastu a bez podmínek firmy 

Vak MB, tím pádem je celá stavba daleko rychlejší. U nás se staví v kameninových trubkách, to znamená 

daleko vyšší kvalitu, a hlavně vyšší životnost.  

2. Budou asfalty po celé šíři nebo jen v  rýhách kde vede kanalizační řád? 

Komunikace bude vyspravena v celé šíři ve všech místních částech. Na všech odbočných cestách, 

návsích atd. bude navezen vyfrézovaný obrus ve výšce 6 cm, který bude následně uválcován a upraven. 

Do konce roku se stihne asfaltový povrch v Ptýrovci, a to z důvodu, že se vyfrézovala celá komunikace. 

Budou se dělat nové podkladní vrstvy, příkopy, krajnice a ozelenění ploch.  Z Ptýrova směrem na 

Braňku se udělá přes zimu pouze asfalt v rýze, aby komunikace byla přes zimu sjízdná. Nový povrch se 

bude realizovat až na jaře.  

3. Připadá nám, že na celé stavbě je velký nepořádek, pracovníci se nevracejí na 

začátek, povrch v  rýze je neupravený a  nedosypaný….  

Minulý týden byl na tento popud proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém je zdůrazněno, že 

stavbyvedoucí si na začátku každého pracovního týdne projde celou stavbu a všechny viditelné 

nesrovnalosti uvede do odpovídajícího stavu. 



2019 INFORMAČNÍ LIST OBCE PTÝROV 
 

3 
 

4. Když  jsem si důkladně pročetl domovní projekt , zjistil jsem, že na mém pozemku 

mám umístěnou šachtu o průměru 800 mm, po zjištění ceny jsem se zhrozil, jak je 

drahá, co mám dělat?  

Ano, pokud jste připojeni z odbočky, a ne ze šachty na hlavním řádu, musíte mít na svém pozemku 

opravdu šachtu o průměru 800 mm pro lepší čištění a přehlednost. Možnosti jsou tři:  

1) Šachtu koupíte komplet. Vyjednanou slevu máme u firmy BOCR Trading s.r.o. Cena šachty je 8 636,- 

Kč bez DPH. Technický list k této šachtě je na poslední straně Informačního listu. POKUD BUDETE MÍT 

ZÁJEM O ZAKOUPENÍ ŠACHTY PŘES OBEC, KONTAKTUJTE NÁS! - firma doveze šachty přímo do obce 

zdarma. (Šachty o průměru 400 mm jsou k sehnání v každých stavebninách a cena se pohybuje okolo 

2 000,- Kč.) 

2) Šachta se dá seskládat z betonových skruží, tady je potřeba udělat betonové dno + zakoupit víko 

podle pojízdnosti. Cena je sice nižší, ale manipulace obtížnější.  

3) Nejjednodušší možnost je, že se koupí jen korugovaná trubka o průměru 800 mm, dno se zabetonuje 

suchým betonem do tvaru žlabu (kynety) a do trubky se udělají dva otvory-vstup a výstup. Víko se dá 

přímo koupit jako prefabrikované, a to je buď betonové (v případě, když je šachta v pojezdu) nebo 

plastové (když je v travnatém povrchu).  

5. Proč stavíme kanalizaci ve spolupráci s  firmou Vak MB, když jejich podmínky stavbu 

prodražují?  

Když jsme začali uvažovat v roce 2016 o stavbě kanalizace, vypadalo to, že s naším malým rozpočtem 

nedokážeme stavbu financovat. Celá stavba se díky vzdálenosti mezi místními částmi obce velmi 

prodražila a výstavba vlastní čističky, která by stála dalších 9 000 000 Kč, nepřipadala v úvahu. V té 

chvíli došlo k oslovení firmy Vak MB. Po dlouhém vyjednávání došlo k uzavření smlouvy o spolupráci a 

firma VaK MB nabídla obci výhodné podmínky, jak ve vybudování čerpací stanice v Ptýrovci s výtlakem 

na čističku Mnichovo Hradiště, tak i ve spolufinancování našich stok, kde nám už nestačily naše finance. 

Celkem společnost Vak přispěje zhruba 8 000 000 Kč.  

6. Kdy se začne stavět v Maníkovicích?  

Podle posledních informací až na začátku roku 2020, hned jak to klimatické podmínky dovolí. 

Požadujeme po firmě, aby nejprve kompletně dodělala načaté místní části Ptýrovec, Ptýrov, Braňka, 

včetně veřejných přípojek, komunikací a terénních úprav a poté se přemístí do Maníkovic.  

7. Kdo nám může pomoci se stavbou domovní přípojky?  

Jak jsme již informovali, domovní přípojky si můžete nechat udělat od drobných živnostníků. Tel. 

spojení na některé z nich: p. Janeček 734218729, p. Tesař 777895358, p. Hršel 603589199, p. Lakatoš 

720269341, p. Trojan 732907812, p. Prokorát 737367951. 

8. Proč je správné používat kameninové potrubí a tvarovky pro stavbu kanalizace?  

Text odpovědi je převzatý z odborné literatury: Moderní glazovaná kameninová trouba představuje 

kombinaci jedinečných materiálových vlastností, k nimž se připojují léta zkušeností, výzkumu a vývoje.  

V průběhu staletí se výrobek na pohled změnil jen málo. Přesto existuje mnoho rozdílů. Vývoj 

glazovaných kameninových trub dospěl do stadia, že mají vyšší mechanickou pevnost než trouby ze 

železobetonu. Společné působení pevného těla trouby a pružné spojky zajišťuje, že stoka zůstane 

hermeticky uzavřená i v nejextrémnějších podmínkách. Glazované kameninové trouby nejsou 
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poškozeny vysokotlakým čištěním ani domovními splašky a průmyslovými odpadními vodami, a to ani 

z dlouhodobého hlediska.  

Glazované kameninové trouby splňují veškeré specifikace stanovené pro kanalizační potrubí. Jakmile 

bylo kameninové potrubí správně uloženo a spojeno dle technických norem (toto může potvrdit 

kontrola kamerou), může si být jeho správce jistý téměř neomezenou životností, přičemž veškeré 

vlastnosti zůstávají nezměněny. 

Glazované kameninové trubky jsou rovněž výrobkem, který není komplikovaný: základními surovinami 

pro výrobu glazovaných kameninových trubek jsou zcela přírodní minerály (jíl, voda, šamot). 

V porovnání s výrobou jiných kanalizačních materiálů není výrobní proces energeticky 

náročný. Surovina (jíl) je dostupná v neomezeném množství a těží se způsobem šetrným k životnímu 

prostředí. Samotné glazované kameninové trouby lze recyklovat. Nikdy tedy neskončí na skládce 

a nezpůsobí problémy budoucím generacím.  

9. Proč tu kanalizaci vůbec stavíte?  

Kanalizace je důležitá součást inženýrských sítí, která ulehčuje život nám všem, stejně tak jako vodovod 

a elektřina. Není nic důležitějšího než odvádět veškeré odpadní vody z místa jejich vzniku, lidských sídel 

tedy od domácností do místa jejich bezpečné likvidace. Toto odvádění odpadních vod musí probíhat 

bezpečně a s minimálními nároky na trvalou obsluhu. S touto problematikou nám v budoucnu bude 

pomáhat právě Vak MB, který je bezpochyby nejlepším partnerem pro naší kanalizaci. V dnešní době 

je zcela přirozené, že odpadní vody se čistí prostřednictvím čistíren odpadních vod. Jako voda 

předčištěná je dále používána, či vypouštěna do recipientu – vodního toku a tím vrácena zpět do 

přírody.  

Likvidace nečištěných odpadních vod například pomocí vsaku do půdního profilu, tedy do podzemních 

vod je v dnešní době naprosto nepřijatelná. Při vsaku je na dlouhou dobu půda včetně podzemních vod 

kontaminována. Již dnes jsou lokality, kde jsou vody znečištěny zejména dusitany a dusičnany. Takto 

znečištěná voda je nepitná.  

10.Kdy se bude stavět hlavní výtlak na čistírnu do Mnichova Hradiště?  

Čerpací stanici a výtlak bude stavět firma VaK MB na vlastní náklady. Stavební firma již byla 

vysoutěžena s termínem dokončení stavby do 15.11.2019. 

11. Chystá se schůze zastupitelstva obce na sále OÚ?  

Ano, chystá, během listopadu – za přítomnosti zástupců stavební firmy, kteří podají informace dle 

potřeby. 

Slova na závěr …Vím moc dobře, že celá stavba nám v obci velmi komplikuje život. Ani nevíte, jak moc 

chápu vaše stížnosti, ať už ohledně sjízdnosti komunikací, projíždění stavbou, prašnost při vysokých 

teplotách a rozbahněné komunikace při dešti. Situace, která nastala, když na farmě probíhaly závody… 

do toho všeho zemědělci sklízeli úrodu z polí … sucho a velká prašnost. Denně řeším tyto situace, ale 

věřte, že zkombinovat vše bez újmy a vyhovět každému je v reálu skoro nemožné. Jen musím apelovat, 

abychom celou stavbu vydrželi a věřte, že když tohle vše vydržíme, budeme mít odkanalizovanou i tak 

malou obec jako je ta naše. Stále řadím stavbu kanalizace do kategorie nejzásadnějších věcí, které jsou 

v dnešní době naprosto nezbytné. Děkuji všem, kteří mají stejný úhel pohledu na danou situaci a všem 

ostatním … vydržme a držme při sobě.                                                          

                                                                                                                                                           M. Koštejnová 
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Povinné čipování a očkování psů 
Upozorňujeme, že dne 1.1.2020 vstupuje v účinnost novela veterinárního zákona č.166/1999Sb., která 

mj. stanoví, že očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení 

zvířat v zájmovém chovu—označení mikročipem. Tím se tedy ukládá chovatelům psů povinnost 

nechat označit všechny psy mikročipem. Uvedená povinnost se nevztahuje na psy, kteří byli označeni 

čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.  

 

Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu 

o očkování psa. Dle informací Státní veterinární správy představuje čipování jednorázový úkon 

srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží 

zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na 

cizí těleso. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje v rozmezí cca 120,- Kč až 450,- Kč a závisí na jeho 

typu, k ceně mikročipu je nutno připočítat ještě částku za jeho aplikaci.  

Porušení povinnosti chovatele mít platné očkování psa je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 

výše 20 000,- Kč (uvedený přestupek projednává krajská veterinární správa) 

 

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O ZAVEDENÍ ČIPU PRO SVÉHO PSA PROSTŘEDNICTVÍM OBCE, NAHLAŠTE 

SVŮJ ZÁJEM NA TEL. 607 818 298 (čipování by bylo provedeno společně s očkováním) Je nutné nahlásit 

dopředu kolik čipů je potřeba objednat.  

Opravy v budově obecního úřadu – sál hospoda, obchod 
Z důvodu stáří budovy a špatného stavu elektrických rozvodů muselo dojít k nutným opravám. Staré 

elektro rozvaděče i kabely ve zdech byly nahrazeny novými, tak aby splňovaly nové normy a revize. Při 

té příležitosti došlo k výměně osvětlení na sále a v hospodě a dále k vybroušení a natření parket na 

sále. V nejbližší době dojde k výměně elektrického rozvodu i v obchodě. Místní obchod bude uzavřen 

na nezbytně nutnou dobu — cca 3 dny. O přesném termínu budete včas informováni. 

Kulturní akce 2019 
Díky stavbě jsme museli odložit některé akce, které v obci v minulosti probíhaly.  

V letošním roce se stihnul pouze dětský karneval na téma život ve středověku, venkovní zábava 

s kapelou Víkend Rock, nohejbalový zápas pořádaný kluky z Braňky, cyklobiatlon pořádaný p. 

Štěpánkem.  

 

Další akcí bylo vítání nových občánků, kde obec přivítala jedenáct nově narozených dětí: 

 

Anežku Mouchovou Braňka Marka Štorcha Braňka 
Gabrielu Deákovou Ptýrov Rudolfa Hrušku Braňka 
Karolínu Popovičovou Braňka Ondřeje Němce Braňka 
Davida Peška Ptýrovec—Habr Antonii Kudrnovou Maníkovice 
Eduarda Švermu Maníkovice Adama Knížka Ptýrov 
Josefa Sichrovského Ptýrov   

 

V letošním roce se můžete ještě těšit na Mikuláše, který proběhne jako v minulém roce 5.12. cestou 

do Ptýrova ke kapličce. Zájemci o účinkování v roli Andělů jsou vítáni. 

Chtěli bychom moc poděkovat p. Šimkové, která organizuje setkání seniorů každý měsíc v místní 

hospodě. Na úterý 8. 10. je naplánován i výlet do města Frýdlant. 
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Vítání občánků 2019 

 

Svoz nebezpečného odpadu 
V neděli 13.10.2019 v 10 hodin u obchodu na Braňce.  

Využití tenisového kurtu 
Tenisová školička pod vedením p. Šístka pokračuje ve dnech: Po 16-18 hodin, St 15-17 hodin, Čt 15-17 

hodin. Na hodiny tréninku se mohou u p. Šístka přihlásit i dospělí na tel. 603 109 204. 

Bezpečnost v obci 
Samozřejmě se v naší obci nekoná pouze stavba kanalizace, ale rovněž je pro nás důležitá a nutná 

bezpečnost našich dětí.  V prvé řadě máme enormní zájem o snížení rychlosti průjezdu vozidel přes 

místní část Braňku, protože mnozí řidiči nedodržují pravidla a také chceme vyřešit bezpečný nástup a 

výstup do dopravních prostředků a bezpečný pohyb osob na hlavní komunikaci při přecházení 

kritických a špatně viditelných úseků. 

 Komunikace směr Klášter Hradiště-Nová Ves je silnice III. třídy a dopravní policie zde žádné retardéry 

ani žádné velké omezení nedovolí. Obec Ptýrov nechala zpracovat projekt, ve kterém je navrhnuto a 

vyřešeno vše, co nám dovolují předpisy na bezpečnost dopravy. Je zde navrženo vybudování 

autobusových zálivů, vzniknou nové chodníky, ale i přechod pro chodce. Na celou akci zažádáme ještě 

letos z dotačního titulu IROP. Dotace je 95 %.   

Situační mapka viz níže 
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