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ÚVODNÍK
Po zatím mírné zimě a se vstupem do
předjaří navazuji na informace z minulého zpravodaje.
Začnu nejviditelnější stavební akcí,
kterou je nepochybně zateplení hlavní
budovy základní školy. Počasí přeje,
firma se snaží, a tak už nebude příliš
dlouho trvat a vyrušování při vyučování na straně učeben skončí. Jsme rádi,
že dodavatel respektuje náš požadavek
na práci v prodloužené pracovní době
a o víkendu.
Náročnější je stavba kuchyňského
pavilonu v areálu nové mateřské školy.
I tady postupují práce podle harmonogramu a je tak předpoklad, že v něm budeme od září vařit.
Budeme to ostatně stoprocentně potřebovat, protože nám od ministerstva
financí konečně došel příslib dotace na
velkou přístavbu devítiletky, která bude
stát na místě stávající kuchyně. A už
v letošním roce musíme realizovat stavební práce přibližně za 10 milionů korun.
Znamená to částečně aktualizovat
projekt z roku 2004. Ten už byl nástavbou nad tělocvičnou v roce 2006 částečně realizován, ale od té doby se další
přístavbou v roce 2013, letošní stavbou
kuchyňského pavilonu i růstem obce některé vstupní požadavky změnily. Proto
projekt úpravu potřebuje.
Vzápětí uskutečnit podle zadávacího
zákona výběrové řízení na dodavatele
stavby a podrobit se vstupní kontrole
ministerstva financí.
Prakticky ještě mezitím musíme během prázdnin vyklidit prostory určené
k demolici, oddělit stávající hlavní budovu od staveniště a zajistit z nové kuchyně stravování školáků v přechodné
jídelně.

Vzhledem k tomu, že na žádost o dotaci na pavilon „A“ mateřské školy nebyla zatím žádná odezva a dvě oddělení
mateřské školy nám tak v budově na
Velvarské zůstanou, je pro nás tato nastalá situace nejnáročnější možnou variantou.
Zvládnout to ale musíme, protože jsou
to na devítiletku první peníze od roku
1996, kdy jsme podávali žádost o dotaci
poprvé, a obec to moc potřebuje.
Také budeme prověřovat, jakou roli
by během stavby mohly přechodně sehrát objekty velkostatku, který už obec
vlastní.
Nyní se ještě krátce vrátím k probíhající stavbě kuchyňského pavilonu.
Z důvodu opakovaných dotazů musím
vysvětlit, že objekt je jen přízemní, a že
patro zatím neplánujeme.
Už při projektování jsme se rozhodli pro podsklepenou přízemní variantu,
abychom při změně požadavků či podmínek měli rezervu k případné nástavbě.
Možná tím později ušetříme metry pozemku, o které má obce absolutní nouzi.
K loňské stavbě pavilonu „C“ mateřské školy mohu sdělit, že po úspěšné
lednové kontrole jsme od ROPu obdrželi poslední splátku dotace a že už jsou
z této stavby vyrovnané všechny závazky. Rovněž je splacen překlenovací úvěr
u Komerční banky.
Ve věci rekonstrukce a zkapacitnění
čistírny odpadních vod stále s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových jednáme o převodu pozemků.
Poté, co Královská kanonie premonstrátů vzala zpět svou žádost o vrácení
pozemků ČOV, jsme ještě učinili pokus
o jejich bezúplatný převod. To bylo ze
strany státu zásadně odmítnuto, a tak si
budeme muset od Úřadu pro zastupová-

Zateplování školy
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ní státu ve věcech majetkových pozemky koupit.
V souvislosti s letošní digitalizací
horoměřického katastru jsme pro katastrální úřad kontrolovali vybraná vstupní
data. Konkrétně jsme ověřovali existenci staveb a jejich ztotožnění s příslušnými popisnými či evidenčními čísly. Dále
jsme potvrzovali názvy ulic, místních
částí a historické pomístní názvy. Doufám, že jsme tím předešli nesmyslům,
které se dříve na katastrálních mapách
občas objevovaly.
Ještě nám také letos končí smlouva
s provozovatelem vodovodu a kanalizace, a proto už od podzimu pracujeme
na výběrovém řízení, které je pro tento
účel ve formě řízení koncesního. Ve spolupráci se specializovanou firmou Mott
MacDonald jsme zpracovávali koncesní
projekt a po jeho schválení koncesní dokumentaci.
Po jejím zveřejnění projevily o provozování zájem tři společnosti. Náš současný provozovatel a dále pak Vodovody a kanalizace Beroun a Severočeské
vodovody a kanalizace. Všechny společnosti prokázaly potřebnou kvalifikaci, a tak v dalším kole obdrží podrobný
popis celého zařízení včetně sítí a vypracují cenovou nabídku. Nabídky pak
bude kontrolovat a posuzovat jmenovaná komise a podle sestaveného pořadí
bude někdy v září vybrán provozovatel
na příštích deset roků.
Tak to jsou vedle běžných starostí se
správou obce nejdůležitější záležitosti,
kterými se momentálně i dlouhodobě
zabýváme.
Přeji všem čtenářům zpravodaje pěkné Velikonoce a krásné jaro.
Zdeněk Babka

POZVÁNKA

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÝCH DVORŮ
od 1. dubna 2015

Obec Horoměřice

srdečně zve všechny ježibaby, ježidědky
a jinou podobnou čeládku na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Objemný odpad
ul. Do Oříšků
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14.00 – 18.00
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Sobota

duben až listopad 14.00 – 18.00
prosinec až březen 14.00 – 17.00

Neděle

zavřeno

k rybníku pod čistírnou
o filipojakubské noci 30. dubna 2015.
Vypukne to v 18.00 hodin, kdy se ježidětičky
mohou těšit na Mrazíka a babu Jagu.
Bude co poslouchat, bude co jíst, bude co pít
a bude mít co hořet. Tak vemte koště a přileťte!

14.00 – 18.00

Nebezpečný odpad
ul. K Rybníku (ČOV)
P.S. Hledáme dobrovolníky, kteří by Mrazíkovi s ježidětičkami
pomohli. Zhruba na 2,5 hodinky, od 17.30 do 20.
Protože co si sami neuděláme, to nebude. Prosím hlaste se na
e-mail: podatelna@horomerice.cz nebo tel. 220 970 375. Ď.

Sobota 9.00 – 12.00

O té odpovědnosti
Následující text vyšel v únorovém čísle Odrazu, což jsou
místní roztocké noviny. Jeho autorem je tajemník Městského úřadu Roztoky pan Jaroslav Drda. A i když se článek týká Roztok, velmi přesně vystihuje situaci i u nás
v Horoměřicích. S laskavým souhlasem autora proto článek přetiskujeme.

dál než do sběrného dvora. Dokud si budou myslet, že ke kontejnerům na tříděný odpad mohou odložit všechno, co se jim
nevejde do popelnice. Dokud budou majitelé pouštět své psy
na volno bez košíků po celém městě a dokud je budou nechávat kálet, kde je napadne.
Znám příběh, kdy jedna paní vyzvala majitele psa, který
s klidem přihlížel, jak si jeho hafan ulevil doprostřed chodníku, aby po svém miláčkovi nemalou hromádku uklidil. Odsekl, že za psa platí daně, takže nic uklízet nemusí. Reakce
oné paní mne nadchla (tím prosím nenavádím k následování):
vzala do kapesníku příslušný exkrement a majiteli psa ho rozmazala po bundě.
Chápu, že úředníci někdy nepostupují z pohledu občana
dostatečně pružně. Chápu, že náš městský policejní sbor má
daleko ke kriminálce New York, Miami, Las Vegas i Anděl.
Nechci je paušálně hájit. Ale to nejsou ti, kteří ten binec vytvářejí, to dělá část našich občanů, protože je to pro ně pohodlné
a poměrně bezpečné.
Když je totiž nikdo nepřistihne při činu, jsou za vodou. Je
jen málo lidí, kteří jsou schopni dotyčného napomenout, nebo
dokonce nahlásit. V Čechách se to považuje za udávání, které
je společensky nepřijatelné. Je ale jen na nás, kdo bude mít
navrch. Jestli ta slušná většina, nebo agresivní, sobecká a bezohledná menšina.

V materiálech, které se sešly pro toto číslo Odrazu, mě zaujal
článek pana Macáka o černých skládkách. Ani ne tak skutečnost, že nám v obci takové hanebnosti neustále vznikají, jako to,
že někdo přijde s konkrétní činností a něco konstruktivního ze
své svobodné vůle vykoná. Není to první vlaštovka, vím o občanovi (který ovšem nechce být jmenován), který podobně o své
vůli vyčistil strž u tzv. Myší díry, a určitě by se našli i další, kteří
raději dobrovolně uklízejí cizí svinčík, než aby se na něj dívali.
Na městském úřadu se nám v této souvislosti spíše hromadí
stížnosti. Že je kolem kontejnerů na tříděný odpad s odpuštěním bordel. Ať s tím úřad něco udělá. Ať tam městská policie
hlídá, vyšetřuje, zatýká a pokutuje. Že jsou chodníky používané jako psí záchod. Že nějaký pes někoho napadl. A zase za to
může úřad a městská policie a starosta a zastupitelé a vůbec
tahleta verbež placená z našich daní.
Víte, tihle všichni, i kdyby se rozkrájeli, zmohou velmi
málo, dokud se budou někteří občané chovat jako čuňata, a to
prosím bez odpuštění. Dokud budou bez zájmu okolí vyvážet
odpadky do nějaké škarpy, ke které to patrně mají z domova

Jaroslav Drda
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V galerii Orchidea v únoru začala nová výstava. Miroslav
Macháček z fotoklubu ČSA vystavuje své fotografie z nočního New Yorku. Fotografie zachycují noční život „Města, které
nikdy nespí“, jak autor svoji výstavu nazval. Většina fotografií byla pořízena na náměstí Times Square a i když jde o noční
snímky, jsou plné světel a barev reklamních neonů.
Přinášíme fotografie z vernisáže, která proběhla 26. února.
Výstava bude přístupná v půjčovních hodinách knihovny do
23. dubna.
Bc. Jana Kohoutová
Foto: Ing. Jiří Piskač a Ing. Zdeněk Sadílek

Autor Miroslav Macháček
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Výzva seniorům
I v letošním roce máme v plánu uspořádat setkání s našimi dříve narozenými občany. Stejně jako loni chceme pozvat všechny letošní sedmdesátníky
a starší na společenské setkání s občerstvením. Společně tak oslavíme významná životní jubilea našich spoluobčanů.
Naše pozvání se letos týká všech horoměřických občanů s ročníkem
narození 1945 a dříve.
Termíny setkání zatím nejsou stanoveny, kolikrát se sejdeme, závisí i na počtu přihlášených.
Prosíme tedy všechny, kdo mají zájem se setkání s představiteli obce zúčastnit, aby vyplnili níže
uvedený lístek a doručili jej na obecní úřad. Všem přihlášeným potom včas zašleme osobní pozvánky. Současně nabízíme splnění i speciálních přání, například když společně chtějí přijít partneři či
spolužáci.
Bc. Jana Kohoutová



OBECNÍMU ÚŘADU V HOROMĚŘICÍCH
Prohlašuji, že si přeji být pozván – pozvána na společenské setkání seniorů,
pořádané správou obce při příležitosti oslavy významných životních jubileí.
Zároveň dávám svůj souhlas k uveřejnění fotografií z tohoto setkání
v Horoměřickém zpravodaji a na webu obce.

jméno a příjmení

rok narození

doručovací adresa
		

telefon nebo jiný kontakt
(není nutný)

vlastnoruční podpis

Přeji si být pozván /a společně s:
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práce komise žpSHaD
Práce komise životního prostředí, silničního
hospodářství a dopravy (ŽPSHaD) aneb chceme
takové Horoměřice?

Je zde nutný komentář? Pečlivě zabalené neprůhledné pytle
a v nich odložené odpady „co dům dal“. Určitě to není odpad
vytvořený za krátké období, ale pečlivě střádaný. Ale každý
odpad má svého majitele. Již dnes vedení obce zná původního
majitele tohoto odpadu. Co bylo v pytlích je vidět na dalších

Komise ŽPSHaD na svém 2. zasedání řešila další z podnětů
obyvatel Horoměřic i členů komise a zabývala se i dalšími
otázkami, které jsou komisi příslušné.
Prvním bodem byla diskuse, zda bude obec investovat nemalé náklady na nákup a instalaci košů na psí exkrementy.
Ono koupit koše je věc jedna, instalovat je věc druhá, třetí

položkou jsou náklady na vynášení a čištění košů a čtvrtá poloha problému je a zůstává v ochotě a neochotě po čtyřnohém
příteli uklízet. Koše s pořizovací cenou přes 1.000,- Kč nelze
postavit na každých 50 metrech místních komunikací a koupit
koše v počtu 25 – 50 ks je skoro zbytečné, jak je vidět z následné fotografie. Docházka ke košům bude „stále dlouhá“.
A co s plnými koši? Kde budou umístěny – kdo si je nechá
umístit pod okna? Jak často se budou čistit a vyvážet a kolik to
bude všechno stát?
Tady se nabízí jednodušší a levnější varianta: „sebrat a odnést“ do vlastní popelnice, která je pravidelně 1 x týdně odvážena. Nákupem několika desítek či stovek košů by muselo dojít ke zvýšení poplatku za psa a s tímto řešením by asi majitelé
a poplatníci za psy nebyli spokojeni. A za jak dlouho „zmizí“
z chodníku nebo silnice takový pomníček? Za deště se celkem
rychle rozpustí a „zmizí z očí“, ale v době, kdy je počasí stálé,
zejména teplé a suché, a takové si většinou všichni přejeme,
zůstává psí pomníček na zemi do doby, než ho dříve nebo později rozjedou pneumatiky aut nebo „odnesou“ podrážky bot
chodců. Chceme takové chodníky a silnice?
Dalším bodem jednání bylo odpadové hospodářství obce.
Přibližně každá 10. koruna z běžného rozpočtu obce je hrazena
za naše odpady a čistotu v obci. Chtěli bychom do budoucna
snížit pro každého z nás poplatek za tyto služby. K tomu je

ale nutné, podobně jako u „pejskařů“, začít každý u sebe. Jak
je vidět z dalších fotografií, někteří obyvatelé obce využívají
sběrný dvůr jako vlastní odpadkovou nádobu s tím rozdílem,
že to ostatní za ně zaplatíme.
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zejména o víkendech tak, aby nám to všem co nejvíce vyhovovalo. Na posledním zasedání rady obce rada upravila na návrh
komise otevírací dobu ve sběrných dvorech následovně:

Sběrný dvůr na objemný odpad (ul. Do Oříšků)
PO – PÁ
14 – 18 hod. a v ÚT 8 – 12 hod.
SO (duben – listopad) 14 – 18 hod.
SO (prosinec – březen) 14 – 17 hod.

( změna se týká soboty,
kdy bude otevřeno odpoledne)

Sběrný dvůr na nebezpečný odpad (ul. K Rybníku)
SO
9 – 12 hod.

fotografiích. Vlastní domovní odpad, vedle toho jsou v kontejneru volně „odložené“ i nebezpečné odpady – léky (na co
máme lékárnu?), dále plasty, papír, lepenka i noviny – to jsou
odpady, které přinášejí obci nemalé peníze ve formě příspěvku
od obalové společnosti. Za takto odložené využitelné odpady v kontejnerech na sběrném dvoře ale všichni stále platíme.
Cena za odvoz 1 kontejneru se pohybuje kolem 4 až 5 tis. Kč
a každý z nás může pozorovat, jak rychle se za týden naplní
a kolik se jich za týden ve dvoře vymění.
Možná jste již zaregistrovali „novou praxi“ při odkládání odpadů ve sběrném dvoře. Z kontejnerů pečlivě oddělené
bioodpady (tráva, větve, listí), vytříděný železný šrot i vybraná papírová lepenka jsou prvními kroky k nápravě systému
a k celkovým finančním úsporám. Velikostí srovnatelné obce
mají v ČR průměrné finanční náklady na odpady levnější o 20
i více procent. Od začátku roku musí obce zajistit i sběr tzv.
bioodpadů a kovů, proto využívejte těchto služeb a pečlivě
třiďte odpady, které můžeme jinak využít a ne pouze zaplatit jejich odložení na skládce. Více se dozvíte z nově vydané obecně závažné vyhlášky č.1/2015, kterou zastupitelstvo
schválilo a Ministerstvo vnitra bez připomínek potvrdilo.
Chceme do budoucna připravit nový systém sběru odpadů, který bude naše peněženky zatěžovat co možná nejméně.
Uvažovali jsme i o změně pracovní doby ve sběrných dvorech

( změna se týká posunutí otevírací
doby o 1 hod. později)

Jako další bod byl v jednání projednáván problém
dřevin přesahujících na
soukromé pozemky. Je
ještě čas, kdy je možné
a vhodné dřeviny i více než
jenom z povinnosti ořezat.
Keře se zmladí, znovu obrostou a přinesou nám na
ně hezčí pohled. A hlavně:
nebudou překážet ostatním
obyvatelům při nastupování a vystupování z aut i při
procházkách po Horoměřicích.
Napište nám na obecní
úřad na komisi pro životní prostředí Vaše poznatky a náměty.
Rádi se budeme Vašimi podněty zabývat.
doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. (NH)

Jaké životní prostředí chystáme našim dětem?
A jaká je skutečnost?

Opět se vracím na stránky Zpravodaje s fotografiemi z naší
obce. Příroda a životní prostředí vypadají tak, jakou péči o ně
lidstvo vynaloží. Že i horší fotografie nalezneme v oblastech
např. Afriky a Asie asi nikoho nepřekvapí, ale u nás? Jak více
upozornit občany na to, co nemají „jen tak“ vyhodit? Kam patří a nepatří takové zářivky?

Foto: autor

Zopakujme si učivo ze základní školy. Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka. Vlastní výboj probíhá v nasycených parách rtuti. Toxicita rtuti a s ní související problémy při výrobě
i při likvidaci vyhořelých zářivek nutí výrobce používat pouze
minimální nezbytné množství. I tak se ale v zářivce nachází minimálně 2–5 mg rtuti. Rtuť a její sloučeniny v odpadech
doprovází mnoho dalších škodlivých příměsí. U výbojových
světelných zdrojů jsou to zejména vysoce toxické sloučeniny

Foto: autor
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barya, thalia a kadmia, z dalších nežádoucích příměsí lze uvést
olovo, antimon, indium, stroncium, thorium a vanad.

V nerozbitém stavu nejsou zářivky ani výbojky ekologicky
závadné. Rtuť a další možné škodliviny se z nich uvolňují teprve
při rozbití. Po jejich destrukci se odpařuje rtuť a jsou vymývány
vysoce toxické sloučeniny rtuti, thalia, kadmia a barya do okolí.
Přestože v současné době obecně vzrůstá snaha snížit spotřebu
rtuti a dalších těžkých kovů nebo je nahradit méně toxickými
materiály, jsou tyto látky i nadále neodmyslitelnou součástí průmyslové výroby. Ročně se v České republice na skládkách komunálních odpadů nelegálně ocitne více než 2 000 tun podobného odpadu! A tuto skládku máme docela blízko Horoměřic. Je
proto na každém z nás, jak se nejen nebezpečných odpadů sami
budeme „zbavovat“. Páry rtuti se vstřebávají převážně plícemi,
méně kůží. Z živočišného zažívacího traktu se rtuť a její sloučeniny jen velmi málo odstraňují, proto se i při malých dávkách
kumulují, zejména v játrech, ledvinách, slezině, kostech a mozku. Akutní otrava rtutí se projevuje v zažívacím traktu bolestmi
v ústech a břiše, zvracením a průjmy. Příznaky již chronické
otravy jsou slinění, záněty dásní a postižení centrálního nervového systému (CNS). To se projevuje třasem, poruchami řeči
a paměti, nespavostí a podrážděností. Do organismu se organické sloučeniny rtuti dostávají z přírody i potravinovým řetězcem.
Již po krátké expozici mohou způsobit těžkou otravu, končící
většinou smrtí (nemoc z konzumace ryb v Japonsku).
Co dělat, když se nám „náhodou“ rozbije zářivka v domácnosti? Okamžitě je nutné celý prostor řádně a dlouho provětrat,
neboť, jak již bylo zmíněno, rtuť je vysoce jedovatá a to i její
páry, které jsou vstřebávány do těla dýcháním, ale i přes pokožku. Střepy je třeba zamést a „vyhodit“ na místě pro zpětný odběr
zářivek, to opět znamená nejlépe na uvedeném sběrném dvoře.
Položme si otázku: kolik jedu dotyčný, který takto v našem kontejneru rozbil a „odložil“ zářivky, sám do sebe vstřebal?
Výhled v Horoměřicích do budoucna je již v ČR přítomností. V ČR se v souladu s nařízením vlády č. 31/99 Sb. rozvíjejí
sběrné systémy bezplatného odběru vyhořelých světelných
zdrojů, organizované největšími dovozci světelné techniky
prostřednictvím sítí svých prodejců. Tyto systémy již vykazují příznivé výsledky a dávají do nejbližší budoucnosti velkou
šanci, jak sběr a recyklaci v komoditě odpadu 20 01 21 „zářivky, výbojky“ vyřešit.
Sběrné systémy jsou v ČR i pro jiné nebezpečné i jinak využitelné odpady plně funkční. Budeme se snažit tyto systémy
do Horoměřic co nejdříve přivést, aby i naše obec plně využila
jejich předností a nemuseli jsme se do budoucna na stránkách
Zpravodaje setkávat s podobnými odstrašujícími fotografiemi.

Zdroj: http://www.elkovo-cepelik.cz/zarivky

Je nutné si uvědomit, že pokud se zářivka rozbije, což se při
vyhození do popelnice pravděpodobně stane, toxická rtuť se
uvolní. A již toto množství z jedné zářivky může znečistit až
10 000 litrů vody. Riziko, které představuje uvolněná rtuť, je
přitom větší, než si připouštíme. Rtuť, která unikne z odpadu
do vody a půdy, se dostává do potravního řetězce a je velice
nebezpečná pro nervovou soustavu. Své zdraví tak můžeme
poškodit tím, že sníme plodiny pěstované na kontaminované
půdě nebo i ryby, které žily v takto znečištěné vodě.
Z ekologického hlediska se vyřazené zářivky a kompaktní zářivky stávají nebezpečným odpadem s kódem 20 01 21.
Stupeň nebezpečnosti odpadu se hodnotí podle vlastností nebezpečných pro lidské zdraví, biologický organismus a ekosystém, které odpad má nebo může mít. U odpadů s obsahem
těžkých kovů (rtuť) a dalších škodlivin se projevují tyto nebezpečné vlastnosti: akutní toxicita, ekotoxicita a následná nebezpečnost. Z toho vyplývá pro občany nevýhoda, že z důvodu
obsahu toxické rtuti nelze zářivky po ukončení jejich života
živelně a nesystematicky vyhazovat „do popelnice“ na komunální odpad ani do skleněného tříděného odpadu, ale je nutné je odstraňovat u pověřených organizací. V našem případě
zatím vždy na sběrném dvoře na čističce odpadních vod, kde
jsou na jejich odložení připraveny speciální nádoby. Je ale tato
nevýhoda vyvážena ohrožením životního prostředí? Vždyť již
při koupi zářivky jsme každý zaplatili recyklační poplatek za
její šetrné odstranění. Byl tento poplatek zaplacen zbytečně?

doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. (NH)

Obec Horoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 1/2015
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Horoměřice
Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne
26. 1. 2015 podle § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

(2) V rámci systému se stanoví způsob sběru všech složek komunálního odpadu a jsou určena místa pro odkládání vytříděných složek
komunálního odpadu, pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, pro odkládání biologicky rozložitelné složky odpadu
a pro odkládání objemného komunálního odpadu.

Článek 1
Základní ustanovení

(3) Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a s jeho vytříděnými látkovými složkami.

(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území obce Horoměřice, dále jen „systém“.

(4) Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu odpadu vznikající z jejich podnikatelské činnosti
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využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí
pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

Článek 4
Sběrný dvůr na nebezpečný odpad – ul. K Rybníku

(5) Nakládání s odpady podle stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem zajišťuje Obec Horoměřice prostřednictvím
smluvních partnerů oprávněných k nakládání s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech.

(1) Sběrný dvůr na nebezpečný odpad se nachází v ulici K Rybníku čp. 589 v areálu Čistírny odpadních vod a je místem určeným
k odkládání nebezpečných odpadů. Do sběrného dvora mohou odpad
ukládat pouze fyzické osoby v provozní době.

Článek 2
Základní pojmy

(2) Nebezpečným odpadem jsou v domácnosti např. chemikálie,
oleje, ředidla, barvy, laky a obaly od nich, akumulátory a baterie obsahující těžké kovy, lednice, mrazáky, televizory a ostatní výrobky
spotřební elektroniky, zářivky, výbojky, pesticidy, kyseliny a louhy.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad ve
vyhlášce č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Komunální
odpad vzniká v domácnostech, v zahradách a na ostatním území obce.

(3) Sběrný dvůr je vybaven nádobami, do nichž se odděleně ukládají
jednotlivé druhy nebezpečných odpadů. Fyzické osoby odkládající
odpad jsou povinny postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek a poškození životního
prostředí.

Komunální odpad pro účely této vyhlášky dělíme na tyto druhy:
a)

tříděný odpad – vytříděné složky komunálního odpadu, které
jsou shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných ve
sběrných hnízdech;
b) nebezpečný odpad – vytříděné složky komunálního odpadu, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech;
c)	objemný odpad – druh komunálního odpadu, který svým rozměrem, tvarem, případně hmotností nevyhovuje běžnému svozu
směsného odpadu, neboť jej nelze odkládat do normalizovaných
sběrných nádob (popelnic). Tímto odpadem je zejména vyřazené
zařízení domácností jako nábytek, koberce, dále rozměrné obaly
apod.;
d)	bioodpad – vytříděné složky komunálního odpadu biologického
původu, jako rostlinný odpad ze zahrad, potraviny a kuchyňské
zbytky
f)	směsný komunální odpad – zbytkový odpad, který zůstane po
vytřídění všech složek odpadu uvedených pod písmeny a) až d);
g)	druhotné suroviny – zejména železné a barevné kovy a papír vykupované ve výkupnách a sběrnách.

(4) Do sběrného dvora je zakázáno odkládat jiné odpady, než pro
které je sběrný dvůr určen. Je zakázáno odkládat odpad do sběrného
dvora a jeho okolí mimo provozní dobu.
(5) Obsluha sběrného dvora je povinna odmítnout přijetí jiného odpadu, než pro který je sběrný dvůr určen, a je povinna odmítnout přijetí odpadu od osob, které nejsou oprávněny odpad ve sběrném dvoře
ukládat.
(6) Oprávněné osoby se prokazují potvrzením vydaným OÚ Horoměřice, ev. průkazem totožnosti.
(7) Provozní doba sběrného dvora je uvedena v příloze č. 2.
(8) Sběrné nádoby na sběr baterií jsou umístěny též v budově obecního úřadu (čp. 100), pošty (čp. 38) a základní školy (čp. 310).

Článek 5
Sběrná hnízda pro tříděný odpad
(1) Sběrná hnízda pro tříděný odpad jsou umístěna na veřejných
prostranstvích a jsou trvale přístupná. Seznam sběrných hnízd a jejich
umístění je uveden v příloze č. 3.

Článek 3
Sběrný dvůr na objemný odpad – ul. Do Oříšků

(2) Každé sběrné hnízdo je vybaveno barevně rozlišenými a označenými kontejnery určenými pro jednotlivé druhy tříděného odpadu.
Modré kontejnery jsou určeny k odkládání papíru, žluté k odkládání
plastů, zelené k odkládání skla a oranžové na nápojové kartony.

(1) Sběrný dvůr na objemný odpad v ulici Do oříšků je místem určeným k odkládání objemného odpadu a bioodpadu rostlinného původu. Do sběrného dvora mohou odpad ukládat pouze fyzické osoby
v provozní době.

(3) Do sběrných hnízd mohou tříděný odpad ukládat fyzické osoby
a dále podnikající fyzické a právnické osoby, které mají s obcí uzavřenou smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem, v níž mají uveden druh a množství tříděného odpadu.

(2) Sběrný dvůr je vybaven velkoobjemovými kontejnery k ukládání jednotlivých druhů odpadů. Fyzické osoby jsou povinny ukládat
objemný odpad do kontejnerů podle pokynů obsluhy sběrného dvora.

(4) Je zakázáno ukládat do kontejnerů ve sběrných hnízdech jiný odpad, než pro který jsou určeny. Je zakázáno ponechávat odpad vedle
kontejnerů.

(3) Větve a kmeny stromů lze ukládat jen rozřezané na délku kratší
než jeden metr. Nábytek lze ukládat rozebraný na prkna a desky, jejichž délka je kratší než jeden metr.

Článek 6
Výkupny a sběrny druhotných surovin

(4) Do sběrného dvora na objemný odpad je zakázáno ukládat:
– odpady, které svými vlastnostmi mohou poškodit životní prostředí (dále jen nebezpečné odpady);
– stavební suť z demolic, pneumatiky, autovraky a části automobilů, vyřazené elektrické a elektronické přístroje, popel,
uhynulá zvířata a běžné směsné komunální odpady z domácností;
– potraviny, kuchyňské zbytky apod., které by mohly zahnívat,
zapáchat a přitahovat hlodavce a hmyz;
– železo a barevné kovy, které lze odevzdat ve sběrnách jako
druhotné suroviny.

(1) Do systému obce jsou zapojeny výkupny a sběrny druhotných
surovin na základě smlouvy uzavřené s obcí.
(2) Výkupny a sběrny vedou evidenci odpadů přijatých v rámci
systému. V evidenci zaznamenávají pouze odpady přijaté od občanů obce a podnikatelských subjektů, které jsou zapojeny do systému.
Data o množství takto sebraného odpadu následně předávají obci.
(3) Výkupny a sběrny vykupují druhy odpadů v souladu se svým
provozním řádem a povolením příslušných úřadů. Seznam výkupen
zařazených do systému a jejich provozní doba jsou uvedeny v příloze č. 4.

(5) Je zakázáno odkládat odpad do sběrného dvora a jeho okolí
mimo provozní dobu.

Článek 7
Oděvy a textilní materiály

(6) Obsluha sběrného dvora je oprávněna odmítnout přijetí jiného
odpadu, než pro který je sběrný dvůr určen, a je povinna odmítnout
přijetí odpadu od osob, které nejsou oprávněny odpad ve sběrném
dvoře ukládat.

Oděvy a textilní materiály se odkládají do speciálních kontejnerů
označených nápisem „Sběr textilu“. Tyto kontejnery jsou trvale přístupné a nacházejí se:

(7) Oprávněné osoby se prokazují potvrzením vydaným OÚ Horoměřice, ev. průkazem totožnosti.

1) na křižovatce ulic Spojovací a U Studánky
2) na křižovatce ulic Konečná a Požárníků
3) v ulici Komenského

(8) Provozní doba sběrného dvora je uvedena v příloze č. 2.
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Článek 8
Směsný komunální odpad

Článek 11
Je zakázáno

(1) Směsný komunální odpad po vytřídění nebezpečných složek,
oděvů, bioodpadu a tříděného odpadu ukládají občané do normalizovaných nádob (popelnic) o objemu 110, 120, 240 a 1100 litrů. Nádoby si občané pořizují na vlastní náklady do svého vlastnictví.

(1) Je zakázáno ukládat komunální odpady vznikající v domácnosti
do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích. Odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství jsou určeny pouze
pro odpad vzniklý na veřejném prostranství.

(2) Je zakázáno používat jiné než normalizované nádoby o objemech uvedených v odstavci (1), neboť tyto neumožňují svoz používanou technikou.

(2) Do nádob na směsný komunální odpad je zakázáno ukládat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(3) Mimo svozové dny občané umísťují nádoby přednostně na svém
pozemku, nemají-li tuto možnost, mohou je ponechat uklizené na
vhodném místě na veřejném prostranství. V den svozu přistaví nádoby
k veřejným komunikacím tak, aby byly přístupné pro svozovou firmu.
Při umístění nádob na veřejném prostranství jsou občané povinni dbát
na ochranu bezpečnosti, zdraví, majetku a životního prostředí.
(4) Nádoby smějí být naplňovány pouze do svého objemu, víko nádoby musí být zavřené. V případě, že domácnosti stávající nádoba
nepostačuje, musí si pořídit další nádobu. Svozová firma odváží pouze odpad z nádob, tašky a pytle odložené vedle nádob není povinna
svážet.

nebezpečný odpad;
objemný odpad;
bioodpad;
složky tříděného odpadu;
železné a barevné kovy;
stavební suť a jiný podobný odpad;
horký popel;
tekuté odpady.

(3) Odpad v nádobách je zakázáno stlačovat a zhutňovat.

Článek 12
Odpady, které nelze odstranit v rámci systému
V rámci systému nakládání s komunálním odpadem nelze odstranit:
– autovraky
– pneumatiky
– stavební suť a odpad z demolic
– uhynulá zvířata a jejich části

(5) Frekvence vyvážení nádob a den svozu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Článek 9
Bioodpad

Článek 13
Kontrola a sankce

(1) Bioodpad rostlinného původu je přijímán ve sběrném dvoře na
objemný odpad, kde je pro něj v sezóně od 1. dubna do 31. října vyhrazen zvláštní kontejner. Lze zde odkládat pouze biologický odpad
rostlinného původu, tj. trávu, listí, plevely, větve a rostlinné zbytky.

(1) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí obecní
úřad a obecní policie.
(2) Sankce za porušení této vyhlášky stanoví zvláštní právní předpisy.

Článek 10
Povinnosti

Článek 14
Závěrečná ustanovení

(1) Fyzická osoba je povinna:
a)

nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce;

b)

předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství;

(1) Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území obce Horoměřice

c)	ukládat odpad nebo odstraňovat odpad jen na místech k tomu
určených, a to v souladu s touto vyhláškou;

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2015.

Příloha č. 1
k vyhlášce č. 1/2015, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálním odpadem

d) 	vytříděné složky z komunálního odpadu ukládat ve sběrných
hnízdech do příslušných nádob;
e) 	vytřídit z odpadu železné a barevné kovy a předat je do sběren
a výkupen, jež jsou uvedeny v příloze č. 5

Frekvence vyvážení popelnic a den svozu – směsný odpad

f) 	zajistit si pro směsný komunální odpad odpovídající počet normalizovaných nádob;

Nádoby se směsným komunálním odpadem se celoročně vyvážejí 1x
týdně. Dnem svozu je středa.

g) 	umožnit vyprazdňování nádob ve dnech a časech svozu;

Příloha č. 2
k vyhlášce č. 1/2015, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálním odpadem

h) 	nádoby plnit pouze tak, aby se dala zavřít jejich víka, neodkládat
odpad vedle nádob;
i) 	neukládat do popelnic odpad dle článku 11 odst. (2) této vyhlášky;

Provozní doba sběrných dvorů

j) 	při provádění stavebních prací, případně demolice domu, rekonstrukci komunikace apod., zajistit odstranění nebo recyklaci
odpadu ze staveb a demolic na vlastní náklady na skládce provozované v souladu se zákonem;

Sběrný dvůr na objemný odpad v ulici Do Oříšků
Pondělí 14.00 – 18.00
Úterý	  8.00 – 12.00
Středa 14.00 – 18.00
Čtvrtek 14.00 – 18.00
Pátek
14.00 – 18.00

k) 	vytřídit nebezpečné složky z komunálního odpadu a ukládat je
ve sběrném dvoře na nebezpečný odpad;
l) 	ukládat objemný odpad do sběrného dvora;
m) 	ukládat bioodpad rostlinného původu do sběrného dvora.

Sobota
		

(2) Ustanovení článku 10 odst. (1) písm. a) až j) platí obdobně také
pro podnikající fyzické a právnické osoby zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem.

14.00 – 18.00

duben až listopad 14.00 – 18.00
prosinec až březen 14.00 – 17.00

Neděle zavřeno
Sběrný dvůr na nebezpečný odpad v objektu ČOV v ulici K Rybníku

(3) Podnikající fyzické a právnické osoby zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem nemohou v rámci systému odstraňovat objemný a nebezpečný odpad a bioodpad.

Sobota	  9.00 – 12.00
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Příloha č. 3
k vyhlášce č. 1/2015, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálním odpadem

Příloha č. 4
k vyhlášce č. 1/2015, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálním odpadem

Seznam a umístění sběrných hnízd na tříděný odpad

Seznam výkupen a sběren druhotných surovin zapojených do
systému a jejich provozní doba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Do Oříšků
V Zahradách
Kolmá
Krátká
Ke Skále
M. Alše
K Roklím
Za Humny
Politických vězňů
T. G. Masaryka
Meliorační
Velvarská
Lysolajská
Revoluční
Nebušická
Severní

– u čp. 305
– na křižovatce s ul. B. Roezla
– na křižovatce s ul. Šikmá
– za křižovatkou s ul. Sadová
– za obecním tržištěm u ul. K Sadu
– na křižovatce s ulicí Nebušická
– na křižovatce s ul. Za Drupolem
– za odbočkou do ulice K Lesu
– u dětského hřiště na křižovatce
s ul. Spojovací
– pod ul. Keltská
– na křižovatce s ulicí Družstevní
– na křižovatce s ul. Únětická
– na křižovatce s ulicí Švejkova
– na konci zástavby
– u křižovatky s ul. Boční
– u křižovatky s ul. K Chotolu

1)

MAXIM TRADE, Horoměřice, ul. Hrdinů
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

2)

7.30 – 16.30
7.30 – 16.30
7.30 – 16.30
7.30 – 16.30
7.30 – 16.30
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00

Rudolf Tajbl, Horoměřice, Velvarská 23
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

8.00 – 16.30
8.00 – 17.00
8.00 – 16.30
8.00 – 17.00
8.00 – 15.30
zavřeno
zavřeno

Šlo by to i v Horoměřicích
Efektivní řešení výstavby pavilonu
školky v případě, že nedostaneme
v roce 2015 dotace
Přes mohutnou bytovou výstavbu obec
čeká stále na otevření druhého stupně
základní školy, situaci ještě zhoršuje
nutnost rozšířit kvůli rostoucímu počtu
dětí první stupeň. SNK Naše Horoměřice navrhlo radě obce Horoměřice, aby
v případě, že obec letos neobdrží dotace
na stavbu základní školy a dalšího pavilonu mateřské školky, efektivní řešení
této situace. Spočívá ve vypsání veřejné
soutěže na dostavbu mateřské školy objektem modulového typu. Takové řešení
by umožnilo přesunout předškolní děti
z budovy ZŠ a uvolnit tak její prostory
pro základní školu.
Jako vzor může sloužit řešení města
Roztoky u Prahy, které zde ve zkratce představuji. Konečné nabídkové ceny výběrového řízení
v Roztokách byly v rozmezí od 7 007 290 Kč do 8 745 000
Kč bez DPH. To je výrazně méně, než kolik stály současné budovy v Horoměřicích, kde první pavilon přišel na 25 milionů
korun a druhý na 20 milionů Kč. V případě „roztockého řešení“ by byla obec schopná financovat stavbu ze svého ročního
rozpočtu.
Abychom rovnou uvedli na pravou míru názory odpůrců
modulových staveb, tak jak jsme se slyšeli v minulosti, a které
lze shrnout do argumentu ,,Nestrčíme děti do laciných a nezdravých kontejnerů s krátkou životností a mizernými
energetickými vlastnostmi“, uvádím hlavní (důležité) argumenty a specifikace stavby pro výběrové řízení v Roztokách.
„…Přístavba MŠ bude modulová, trvalá, nepodsklepená
a bude založena odpovídajícím způsobem.
yy Dále je požadováno splnění všech hygienických, stavebních, bezpečnostních a požárních norem.
yy Kapacita školky MŠ – 2 x 25 dětí a 2 zaměstnanci, společná
herna a ložnice (může být oddělená herna a ložnice), velikost

Interiér modulové školky mluví sám za sebe.
Vidí zde někdo „nezdravé a laciné kontejnery“, jak je nám podsouváno?

herní plochy a kubatura prostoru pro hraní musí odpovídat
hygienickým předpisům. Stavba obsahuje: Šatny a umývárny pro 50 dětí, kuchyňku pro přípravu a výdej jídel, sklad
potravin, sklad lehátek a lůžkovin, všechny nezbytné prostory pro splnění všech současně platných předpisů.
yy Budova bude splňovat energetickou náročnost budovy
kategorie B, nosné vazníky budou tepelně izolovány,
nebudou vznikat tepelné mosty. Vytápění plynovým
zařízením. Součástí dodávky bude dostatečně výkonné
osvětlení. Je vyžadováno dostatečné denní přirozené
osvětlení v prostorách určených pro děti.
yy V případě vícepodlažního řešení bude mít budova vybudováno vnější únikové schodiště. Součástí dodávky bude
rovněž připojení budovy na všechny inženýrské sítě…
yy Alespoň jeden ze vstupů do budovy musí být bezbariérový
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí dodávky bude úprava a oprava přístupového chodníku v ploše cca 10 m2. Součástí dodávky je odvoz vzniklého
odpadu na ekologickou likvidaci včetně poplatků. V na-

11

bídce je nutné zohlednit zvláštní požadavky na dodržení
nezávadnosti všech vnitřních materiálů.
yy Součástí dodávky budou všechny služby, které jsou nutné pro zdárné dokončení díla a které měl uchazeč vzhledem ke svým kvalifikačním předpokladům předpokládat.
Rozvod telefonu do prostoru kanceláří a heren, zvonková
signalizace s videem pro přijímání a předávání dítěte, požární signalizace s přenosem GSM, bezpečnostní signalizace s přenosem GSM, vybavení veškerými připevněnými zařizovacími předměty (netýká se nábytku) včetně

podlahových krytin a svítidel, veškeré sanitární vybavení
(WC, umyvadla, sprchový kout)….“
Uvádím tento konkrétní příklad, abych ukázal, že naše
dlouhodobá snaha o hospodárnější a promyšlenější využívání obecních prostředků má zcela reálný základ a jen pár kilometrů od nás se zastupitelé takto chovají. Je potom jasné, že
za stejné peníze dokáží obyvatelům poskytnout mnohem více
„muziky“.
Antonín Čacký zastupitel za SNK Naše Horoměřice

STAROSTI S POZEMKY
Když jsem byl v roce 1994 poprvé zvolen starostou, měla obec
na listu vlastnictví jen několik pozemků, o které se předtím
přihlásila jako o historický majetek. V daném případě včetně
staveb. Jednalo se o obecní úřad, školu a pozemky okolo.
Na nás bylo, abychom v převodech majetku pokračovali.
Pro veřejnost neviditelná a vcelku nezajímavá záležitost, ale
pro obec životní nutnost.
Vzhledem k probíhající plynofikaci a postupnému odkanalizování jsme museli prokazovat, že stavíme na pozemcích
obce. Většina ulic v té době byla na listu vlastnictví bývalého
MNV, což paradoxně nebyl majetek obce, ale státu.
Převod do vlastnictví obce probíhal velmi obtížně, protože
jsme ani neměli o pozemcích dobrý přehled. Na úřadě jsme
pracovali se špatně čitelnými katastrálními mapami, jejichž
platnost byla velmi problematická. Zároveň totiž probíhaly restituce, privatizace a jiné rychlé převody majetku.
O informace z katastru jsme museli žádat a platit za ně.
Dostávali jsme je psané ručně a často v době doručení výpisu už neaktuální.
Dnes se může každý přes internet podívat přímo do katastru
na právní stav platný v daném okamžiku a na úřadě máme ještě
dva šikovné katastrální programy, ale v polovině devadesátých
let nebylo nic.
Pro převod státních pozemků v evidenci MNV vymysleli
privatizační právníci poněkud nesmyslný postup, který asi měl
procesu dodat zdání zákonnosti, ale podle mého názoru byl
problematický a sloužil víceméně jen ke zpomalení procesu,
aby katastr stíhal převody registrovat. Posuďte prosím sami.
Prvním krokem si obec vyžádala od katastru informace
k vybraným pozemkům. Nešlo najednou požádat o velký počet položek, protože katastr zkoumal u každé položky, není-li
nemovitost součástí nějaké restituce.

Když byly informace katastrem dodány a obec za ně zaplatila, mohli jsme o prověřené pozemky MNV požádat, přičemž já
jsem jako starosta zároveň podepisoval nesmyslné prohlášení,
že jako předseda MNV, jímž jsem ovšem nikdy nebyl, s převodem do vlastnictví obce souhlasím. Jako starosta jsem pak
po schválení zastupitelstvem podepsal souhlas s převzetím do
vlastnictví obce.
Nebyl to ostatně jediný takový nesmyslný podpis. Stejně se
například převáděly telefonní linky, přihlášené původně MNV,
a určitě bych si ještě na nějaký další případ vzpomněl.
Zůstaňme ale u pozemků. Souběžně s tímto procesem zlepšoval katastr svůj přehled, a tak jsme se postupně dostávali
k vlastnictví pozemků, o které se obec předtím již desítky roků
starala. Až dosud se to ale nepodařilo úplně.
Správa pozemků a objektů v držení státu byla zpočátku rozdělena mezi okresní úřady a pozemkový fond, kterému připadly nemovitosti zemědělské. Po zrušení okresních úřadů se
pak nezemědělského majetku ujal nově zřízený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a pozemkový fond byl
převeden na zřízený Státní pozemkový úřad.
S oběma úřady intenzivně jednáme o dalších pozemcích,
které jsou k převodům uvolněné zákonem o církevních restitucích. Pravidla jsou ale velmi komplikovaná, jejich výklad
nejednoznačný, a tak se stát vůči obcím chová hůř než kterýkoliv jiný vlastník.
Jako člen zastupitelstva a pamětník s obecním úřadem
v těchto záležitostech dál spolupracuji, a tak mám aktuální
přehled.
S některými pozemky sloužícími veřejnosti máme ještě jiný
problém, ale o tom zase příště.
Václav Kášek

Zpravodaj vydává Redakční rada
při Obecním úřadu Horoměřice
Redakční rada si vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků,
případně na jejich krácení.
Za správnost příspěvku (zejména po právní stránce)
odpovídá vždy autor příspěvku.
Názory autorů příspěvku nemusí být v souladu s názory redakční rady
či zastupitelstva obce.
Horoměřický zpravodaj je periodickou tiskovinou podle zákona č. 46/2000 Sb.,
evidenční číslo MK ČR E 17966.
Horoměřický zpravodaj je doručován do domácností obce zdarma.
Tisk a grafická úprava: Tercie Praha, s.r.o.
Náklad: 1700 výtisků
Vaše příspěvky můžete doručit na obecní úřad či poslat
e-mailem: podatelna@horomerice.cz
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Jízdní řády

platné od 7. dubna 2015
316

HOROMĚŘICE - Bořislavka

pracovní dny - od 7.4.2015
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S+N pracovní dny - od 7.4.2015

355 HOROMĚŘICE - Dejvická
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Zvýrazněné spoje linky č. 316 zajišťuje nízkopodlažní vozidlo
H jede jen do zastávky Horoměřice, V Lipkách
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