
Vážení čtenáři

Věříme, že jste prožili závěr minulého roku a začátek nového způsobem, který Vám dodal 
chuť do života. Přinášíme Vám další vydání časopisu V SEDLE a věříme, že bude dobrou 
inspirací a počtením. 

Možná jste nepostřehli, že došlo k vyhlášení veřejného projednání změny č.2 územního 
plánu obce. Jedná se o velmi důležitý dokument, který souvisí s budoucností nás všech. V 
návrhu je předkládán záměr, na základě kterého by se na dalších dvacet let měla krajina o 
rozloze 70 hektarů, která je mezi Číňovem a Břežany proměnit na těžební pole. V této 
souvislosti se koná veřejné projednání dne 29.1. 2020 v 15.00 hodin na obecním úřadě.

Naše sdružení deklarovalo před volbami jasný záměr rozvoje krajiny a ochrany přírody. 
Dostali jsme dostatek hlasů od občanů, abychom si mohli dovolit tvrdit, že nás pět zastupitelů za 
Sdružení Společně za rozvoj tradičního venkova (Zídek, Dostál, Stejskal, Studničková, 
Stejskalová) máme pověření a povinnost hlasovat proti tomuto záměru. Proti snaze zatížit 
krajinu a lidi v ní žijící na dalších dvacet let prašností a hlukem. Rizikem ohrožení podzemních 
vod a hlavně nevratným poškozením země. Zkušenosti s tím jak těžba probíhá už máme z 
Chudeřína a jiných okolních obcí. 

Je to důležitý a náročný okamžik v životě obce a věříme, že pro mnoho z Vás nemusí být 
příjemné číst  pořád o tématu těžby písku. Bohužel je to realita doby, ve které žijeme. 

Rádi bychom Vám přinášeli v budoucnu dobré zprávy, založené na tom, že my lidé žijící v 
obcích Nového Sedla si nejen umíme užívat života, ale že jsme zároveň ochotni převzít 
odpovědnost za dobré podmínky pro život generací, které zde budou žít po nás.

Čeká nás svátek Hromnic, tak nám závěrem dovolte popřát abychom, až bude “o hodinu 
více”, cítili už první vůně blížícího se jara.

Stanislav Stejskal,jménem redakční rady
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Zimní pohled na Chráněné území Číňovské stráňky 

 



Kanalizace, po upravených cestách, byla jednou z prvních „staveb“ v sídelních ůzemích 
našich předků. Mnohdy dříve, než vodovody . Sloužily k odvádění nadměrných srážek z cest a 
veřejných prostransví mimo hospodářská stavení a obytné domy.Postupem doby byly příkopy 
podél cest v obcích zasypávány a vybudovány na nich chodníky a případně parkoviště.V další 
etapě „zlepšování“ životní ůrovně v obcích byly vybudovány vodovody s pitnou vodou. A tehdy 
došlo k prvnímu poškození původních kanalizací a narušení jejich funkce.

Tehdejší stavitelé vodovodů řešili takové stavby jednotlivě a na splaškovou kanalizaci se 
jaksi zapomínalo.To že se snad současné Zastupitelstvo obce (ZO) chce vážně zabývat 
problematikou likvidace, nebo čištění odpadních vod z domácností je krokem správným 
směrem.Níže se pokusím zjednodušeně popsat možnosti v obcích, kde splašková kanalizace 
není.

Problematika odpadních vod (a vod všeobecně) je řešena Zákonem 254/2001 a jeho 
novelou č.225/2017Sb.(déle jen VZ).Likvidace odpadních vod z domácností je možné řešit 
následovně:

jímáním do nepropustné jímky(žumpy),

vypouštěním do splaškové kanalizace k likvidaci v čistírně odpadních vod (ČOV)

vypouštěním do domovní čistírny odpadních vod (DČOV) a odtud je možné vyčištěnou vodu 
vypouštět do kanalizace dešťové, nebo do povrchových vod (dle projektové dokumentace),

Novelou VZ (č.113/2018Sb. ) s ůčinností od 1.ledna 2019 §38 je stanoveno m.j.:

-Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování 
odvozem na čistírnu odpadních vod..Odvoz může provádět jen provozovatel ČOV nebo osoba 
oprávněná.Na odvoz musí být vydán doklad.

Výše uvedené platí pro všechny majitele nemovitostí (tedy i pro Obce).

To, že z dlouhodobého hlediska je varianta s odvážením odpadních vod velice nevýhodná, je 
dalším možným řešením :

vybudování funkční děšťové kanalizace v obcích tak, aby do ní mohly být zaústěny odtoky z 
domovních čistíren odpadních vod,

vybudování splaškové kanalizace, která bude odvádět nečištěnou odpadní vodu do ČOV.

V současné době je splašková kanalizace pouze v  Novém Sedle.Obecní ůřad by měl 

urychleně nechat zpracovat dokumentaci a studii na řešení této problematiky  i  v ostatních 
obcích a tyto varianty projednant s občany a následně zajistit realizaci nutné infrastruktury.V 
místech s malou hustotou domů by obec mohla dohodnout podmínky svozu z  jímek (např,).

Doporučuji, aby se občané této problematice věnovali a nenechali si radit (nebo se 
odradit) od rádoby odborníků. Čím dříve se tato problematika bude řešit, tím levnější to bude. 
Lze předpokládat, že dojde k dalšímu zpřísnění v oblasti nakládání s vodami. 

Pozn.: Tento článek je částěčně zpracován dle přednášky Ing.Melounové na školení AO 
ČKAIT.

Pokračování příště.

Jiří Černý (D.B.)

Kanalizace
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Zkušenosti s “Pískovnou” z pohledu obchodního partnera 

V současné době probíhá veřejné projednání změny územního plánu obce, na 
základě které by měla být část krajiny v oblasti Číňova a Břežan vytěžena. Na minimálně 
dvacet let by naše obec měla umožnit těžbu firmě Severočeské pískovny a štěrkovny 
s.r.o. Měl jsem možnost setkat s člověkem, který má dlouholeté zkušenosti s tím, jak tato 
firma plní své závazky. Jednatel firmy TILIO spol. s.r.o., pan Karel Poplštein, nám poskytl 
rozhovor. Zde jej tedy přinášíme.

Pane Poplšteine, jaký je Váš obchodní vztah k firmě Severočeské pískovny a 
štěrkovny s.r.o.?

Naše firma vlastní pozemky v katastrálním území Chbany, které jsme “Pískovně” pronajali 
 s tím, že po provedené těžbě budou řádně zrekultivovány a navráceny do zemědělského 
užívání. 

Zásah do krajiny formou těžby je vždy trvalý a nevratný. Rekultivace je pouze 
zmírněním takovéto destrukce. Jak hodnotíte přístup “pískovny” v této oblasti ?

Mám několik výhrad, které vycházejí ze špatných zkušeností s “Pískovnou”. Máte pravdu 
v tom, že je zde riziko trvalého poškození krajiny, a proto je snaha, aby se takovým dopadům 
předešlo, zakotvena do dokumentů, kterými nadřízené orgány těžby schvalují.  Například 
územní rozhodnutí.

A v tomto rozhodnutí bylo zaneseno, že těžba nesmí postoupit pod úroveň spodní vody a 
že má být zachována minimálně půlmetrová vrstva štěrkopísku. “Pískovna” odvedla spodní vody 
výkopy, díky tomu voda poklesla a následně vytěžila vrstvu štěrkopísku až na jíl. Voda se pak 
nemá po deštích jak a kam vsakovat a místo úrodného pole vzniklo něco jako neúrodný 
mokřad.

Voda, vzduch a půda jsou hlavním bohatstvím země, umožňujícím náš život. Jak 
hodnotíte přístup “pískovny” v oblasti zacházení s ornicí, která se na začátku těžby 
obvykle odkryje a ukládá se na valy, tak aby mohla být v budoucnu zase zemědělsky 
využita ?

Jsem velmi nespokojený. Skrytá ornice deponovaná na valech, jak říkáte, měla být oseta 
a místo toho je zaplevelená. Degradovaná.Na takové půdě pak už nic nevypěstujete. Konkrétně 
se jedná o ochranný val u obce Roztyly.

Nejhorší však je, že docházelo k jejím krádežím.  Provozovatel pískovny zcizil část ornice, 
kterou nabízel k prodeji.

Rekultivace má svá pravidla. Má technickou a biologickou část. Jaké zde máte 
zkušenosti ?

“Pískovna” má povinnost do pěti měsíců po ukončení těžby, zahájit rekultivaci. Těží se 
vždy po částech a když se těžba na jedné části území uzavře, má začít rekultivace. Nikdy, 
opakuji, nikdy se to tak nestalo. Vždy došlo ke zpoždění. Severočeské pískovny a štěrkovny 
jsou, prostě řečeno partnerem, na kterého se nemůžete spolehnout. 

To mne pochopitelně přivádí k závěrečné otázce. Jak se bude dál vyvíjet přístup 
Vaší firmy k firmě Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. ?

Rozhodl jsem se zveřejnit své negativní zkušenosti.  A po tom co bude dokončena 
rekultivace podle stávajícího projektu ukončit další spolupráci. Tedy už dále nepronajmout k 
těžbě žádné další pozemky, které má naše firma ve vlastnictví.

Děkuji za rozhovor.

(Rozhovor vedl ing. Stanislav Stejskal)
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Fotografie doplňující rozhovor ze strany 3

Panorama Čínovského vrchu 

Panorama pískovny u Chudeřína 

Panorama pískovny u Chudeřína 

Panorama pohled z Čínovského vrchu 
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