Žáky – Štrampouch
informace občanům 2019
Vážení a milí spoluobčané, opět po roce bychom vás chtěli informovat o uskutečněných
akcích i plánech do budoucna.
Nejvýznamnějšími investičními akcemi, které ještě nejsou dokončeny, jsou výstavba
kanalizace a výstavby chodníků.

KANALIZACE
Tlaková kanalizace Štrampouch, Žáky - stavební připravenost ze strany
občanů
Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 7. 2019 začíná probíhat výstavba kanalizace v obci
Štrampouch a Žáky.
Níže jsou popsány specifika, co je potřeba si připravit, pro zapojení elektrického přívodu pro
funkčnost přečerpávací šachty (čerpadla).
1. Specifikace přívodu el. energie pro skříně ovládání čerpadel – zajišťuje uživatel
Přívod musí být veden z místa kde není možno zaměnit fáze, tj. nejlépe z hlavního rozvaděče.
V hlavním rozvaděči bude osazen 3f jistič min. 13B/400V.
Pozor! Ve skříni ovládací automatiky je osazen proudový chránič s následujícími
parametry: Un= 400V, In = 25A, IΔn = 0,03A, typ AC (popř. A). V případě instalovaného
centrálního proudového chrániče v objektu je nutno zachovat jejich vzájemnou
selektivitu nebo lépe přívod NN zapojit ještě před stávající proudový chránič.
V opačném případě může docházet při provozu zařízení tlakové kanalizace k výpadkům
hlavního proudového chrániče v objektu!
Přívodní kabel z hlavního rozvaděče po skříň ovládací automatiky čerpadla bude proveden dle
platných norem.
Přívodní kabel bude vyveden v místě předpokládaného umístění ovládací automatiky čerpadla
s rezervou cca 0,5m.
Skříň ovládací automatiky je možno umístit na fasádu, částečně zapustit do fasády (provede
uživatel) nebo osadit na stojan umístěný v blízkosti čerpací šachty. V případě osazení ovládací
automatiky na stojan bude přívodní kabel přiveden ke stojanu s rezervou cca 2 m.
Obecně platí: CYKY-J 5 x 2,5 při uložení kabelu pod omítku, do lišty nebo do chráničky
– maximální délka 50 m
CYKY-J 5 x 4 při uložení kabelu v zemi

Součástí provedeného přívodu NN musí být rovněž revizní zpráva.

Vzdálenost skříně ovládací automatiky od čerpací šachty je maximálně 7 m.
Skříň ovládací automatiky bude umístěna v místech s možností každodenní kontroly optické
signalizace ve výšce cca 1,2 až 1,5m nad terénem. Není ji možno umístit níže než 0,6m nad
terénem!
Jako nevhodné pro umístění ovládacích automatik jsou sklepy, špajzy, garáže a prostory,
kde se uživatel každodenně nepohybuje. V případě údržby nebo servisu zařízení je nutno
zpřístupnit veškeré prostory, kde se nacházejí zařízení technologie tlakové kanalizace,
z tohoto důvodu je vhodnější umístění ovládacích automatik z vnější části objektu.
Instalaci přívodu el. energie pro skříně ovládacích automatik čerpadel svěřte raději odborné
firmě.
Přívod musí odpovídat platným technickým normám.
Přívod elektrické energie je třeba provést ještě před vystrojením čerpací šachty technologií
z důvodu jejího odzkoušení a revizí. Nejvhodnější doba pro realizaci přívodu je po usazení
čerpací šachty a uložení chráničky kabelů, z čehož je zřejmé, kde bude skříň ovládací
automatiky umístěna.
V případě požadavku na instalaci skříní ovládacích automatik do fasády, si zhotovte otvor o
rozměrech: min 27x34x8 cm (v x š x h) a od jeho středu kolmo dolů drážku pro chráničku min. 7
x 7 cm (š x h). Zhotovení a zapravení otvorů provede uživatel.
V případě, že do objektu není přiveden 3 - fázový přívod el. energie, budou stanoveny
podmínky pro stavební připravenost na základě posouzení stavu stávající
elektroinstalace. Stejně tak budou individuálně stanoveny podmínky stavební
připravenosti pro objekty, kde bude instalována zesílená čerpací technologie. Požadavek
na konzultaci nebo upřesnění v těchto případech sdělte zástupci zhotovitele stavby.

2. Připojování odpadních vod z objektu na čerpací šachtu – zajišťuje uživatel
Připojení odpadních vod z domu do čerpací šachty bude možné až po uvedení kanalizace
do provozu. O tomto termínu bude informovat OÚ Žáky.

Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností. V žádném případě
nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, povrchové vody, vody s příměsí abraziv,
tukové vody a odpady z hospodářských budov.
Gravitační potrubí z domu, bude napojeno na PVC potrubí KG DN 150, které je již v délce cca 1
m vyvedeno z čerpací šachty v předpokládaném směru a hloubce napojení. Tato dimenze
potrubí je pro přívod odpadních vod dostatečná a je na ni možno zredukovat stávající potrubí
menších dimenzí. Je-li z připojovaného domu vyvedeno více odpadních potrubí, je nutno tato
potrubí spojit před zaústěním do čerpací šachty.
Na konec gravitačního potrubí v čerpací šachtě je vhodné nainstalovat koleno 90°otočené
směrem dolů, čímž dojde k usměrnění proudu splašků a zabrání se jejich rozstřiku po
zařízeních čerpací šachty.
Čerpací šachta, technologické vybavení čerpací šachty, chránička kabelů technologie tlakové
kanalizace a výtlačné potrubí z čerpací šachty je dodávkou stavby.
Občané si zajišťují na svoje náklady přívody elektrické energie včetně revize pro skříně
ovládání čerpadel a přepojení odpadů z domu na připravené potrubí u čerpací šachty.

CHODNÍKY
Další chystanou investiční akcí, jsou chodníky podél hlavní silnice II/338 . Je dokončena
projektová dokumentace pro chodník v Žákách, stavební povolení a podaná žádost o dotaci na
Státní fond dopravní infrastruktury. Pro chodník v obci Štrampouch je dokončena projektová
dokumentace a je zahájeno společné územní a stavební řízení.

Odpady
INFORMACE PRO OBČANY K NAVÝŠENÍ POČTU NÁDOB NA BIO-ODPAD.
Občané, kteří mají zájem o další nádobu na bio-odpad, se mohou do konce roku 2019 přihlásit
na obecním úřadě. Svoz této nádoby bude nad rámec ročního poplatku za svoz odpadu. Cena
za svoz další nádoby na bio-odpad bude občanům, kteří budou mít zájem, fakturována
měsíčně. Cena za jeden svoz je 39,- Kč včetně DPH a celkem za svoz v roce 2020 to bude Kč
663,-.
Obec zajistí od roku 2020 celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
Nádoby budou umístěny na stávajících kontejnerových místech.
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 1. 11. 2019 proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Svoz bude probíhat od domů a občané si musí nebezpečný odpad připravit před dům.
Tam kam není možné zajet nákladním autem, musí občané přiblížit odpad k nejblíže
přístupnému místu.
Nebezpečné odpady jsou např.:
Čisticí prostředky - pro toalety a tekuté odpady, pro sanitární keramiku, na leštění nábytku,
prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů
Automobilové prostředky - motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a
převodové kapaliny, nemrznoucí směsi
Zahradnické potřeby – herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla
Domácí pesticidy - prostředky pro deratizaci, protimolové tablety a spreje, repelenty a spreje
proti obtížnému hmyzu
Domácí dílny - lepidla, tmely, barvy, laky, ředidla, rozpouštědla, odstraňovače barev a laků
Elektroodpad: nejrůznější domácí spotřebiče a zařízení (televize, pračka, mixér, …) –
KOMPLETNÍ, zařízení s chybějícími součástkami nebudou svezena!!!

Svoz velkoobjemového odpadu
Ve dnech 1. 11. 2019 – 4. 11. 2019 budou v obcích přistaveny na obvyklých místech kontejnery
na velkoobjemový odpad. Do kontejnerů na velkoobjemový odpad je zakázáno ukládat odpad
nebezpečný
(pneumatiky, lednice, baterie, barvy, laky, apod.)
Do těchto kontejnerů patří: matrace, nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky…
Do kontejnerů na objemný odpad JE ZAKÁZÁNO vkládat nebezpečné odpady!!!
Aktuální poplatky za svoz odpadů činí v roce 2019 pro osoby s trvalým pobytem v obci do 70 let
650 Kč, pro osoby starší 70 let je stanovena sleva 50%, poplatek za rekreační objekty nebo
budovy, kde není hlášena žádná osoba, činí 850 Kč. Pro rok 2020 zůstává výše poplatků stejná
jako v roce 2019.

Přehled plateb obce za odvoz odpadu:
nebezpečný odpad
komunální odpad
bio-odpad
kontejnery

2018
26 569,00 Kč
249 798,00 Kč
90 586,00 Kč
19 818,00 Kč

2019, do září
267 799,00 Kč
85 090,00 Kč
13 593,00 Kč

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Upozorňujeme občany na možnost samovýroby palivového dřeva v obecním lese Rejžovka.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou sděleny bližší informace.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V uplynulém období nedošlo k výraznější změněn v počtu obyvatel. V současné době je k
trvalému pobytu přihlášeno 355 osob. Z toho 44 osob je starší 70 let a 57 je dětí do 15 let.
Obec, která je zřizovatelem mateřské školky, přispívá na její provoz a na rok 2019 byl tento
příspěvek ve výši 250 000 Kč. V žádném případě se nenaplňují obavy z toho, že by kapacita
školky nebyla plně obsazena. Naopak, o místa ve školce je velký zájem.
Jako každý rok proběhne vítání občánků s předáním finančního daru rodičům a dárkem pro
nové občánky.

Dne 9. 11. 2019 se uskuteční DRAKIÁDA.

Dne 15. 12. 2019 se uskuteční rozsvícení vánočního stromečku.
Setkání na návsi při příležitosti Rozsvěcení stromečku bude předcházet tvořivá dílna pro malé i
velké v sále místního pohostinství. Přijďte si vyrobit svícen, ozdobu na stromeček nebo připravit
nepečené cukroví. Prosím přineste si s sebou svíčku.

Tři králové
V lednu 2020 budou na Štrampouchu i v Žákách opět chodit Tři králové. Hledáme dobrovolníky
- malé "krále" i dospělé, kteří by se chtěli zapojit jako průvodci skupinek. Pro více informací
kontaktujte Vendulu Jansovou na tel. 604 827 132 nebo na sebe nechte kontakt na
obecním úřadu.

V roce 2020 nebude chybět karneval a dětský den.
Osobám starším 70 let pokračujeme v předávání dárků k životnímu jubileu a předávání
vánočních balíčků.

HLEDÁME KRONIKÁŘE
Již delší dobu hledáme ochotného a spolehlivého občana nebo občanku pro vedení obecní
kroniky.
Pokud by někdo z občanů měl chuť a zájem, přihlaste se prosím. Tato funkce je i finančně
ohodnocena.
HLEDÁME ÚDRŽBÁŘE ZELENĚ
Pokud by někdo z občanů měl zájem o sekání trávy a údržbu zeleně v obou obcích, může se
přihlásit na obecním úřadě.

UPOZORNĚNÍ
Dne 16. 11. 2019 proběhne v obou obcích čipování psů MVDr. Kolárem.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu do 10.11.2019

Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999
Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního
očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné
konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je
pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v
závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování








zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
lepší průkaznost identity psa
snadnější monitoring chovu psů
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za
týrání zvířat
umožnění kontroly psů při prodeji
usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren



snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině
evropských států již povinné čipování psů platí)




nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi - registr čipů
náklady s tím spojené

Nevýhody plošného čipování

Čip sám o sobě je jen číslo
Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat na žádné konkrétní
datum. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krk za
levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je očipovaný. Pečlivý
veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích
pacientů. Pak už je další postup na vás.
Kolik stojí čipování?
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho
aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300-550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.
Pes může mít místo čipu tetování
Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s
údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např.
z útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných chovatelů se neuznává.
Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku dle
údajů ČMKU (Českomoravská kynologická unie), které posléze slouží k vystavení PP.

Důležité kontakty
327 377 034 obecní úřad
724 203 838 účetní

724 909 129 starosta
Email: ou.zaky@cbox.cz

724 418 340 místostarostka
Web: www.obec-zaky.cz

