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Chrustenický občasník           Ročník 2021, číslo 2 
 
Úřední hodiny Obecního úřadu : 

Pondělí 13:00 - 17:00 hod.   

Středa 13:00 - 17:00 hod. 

Telefon: 311 672 117, 311 671 618,  

Mobil:  736 203 445 (Králová), 702 187 925 (Srpová), 603 547 144 (Macháčková)   

E-mail: obecni.urad@chrustenice.cz   

Internet:  www.chrustenice.cz  www.facebook.com/Chrustenice 

Mimo úřední hodiny je možné v naléhavých případech volat i na výše uvedená mobilní čísla.  

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - DOTACE OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

Opravy komunikací (pod OÚ, nad hřištěm a kolem zahradnictví) následovaly po vybudování veřejného 

osvětlení. Na opravy získala obec dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 936 000 Kč.  

 

Opravy realizovala firma STRABAG, vybraná na základě výběrového řízení. Celkové náklady na opravy 

komunikací byly 1 843 448 Kč. 

 

V plánu jsou opravy dalších komunikací – viz následující mapka 

 

 

 

Opravy komunikací se uskuteční pravděpodobně až na jaře. Nejprve se vypracuje projektová dokumentace, na 

jejímž základě se uskuteční výběrové řízení na vhodnou stavební firmu. 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

Veřejné osvětlení v ulicích pod OÚ, nad hřištěm a k čistírně odpadních vod bylo vybudováno firmou Eltrastav 

s.r.o. Kde to bylo možné, tak byly kabely vedeny v zemi. Celková cena byla 2 149 676 Kč vč. DPH.  

V současné době má tedy již obec Chrustenice kompletně vybudováno veřejné osvětlení. V budoucnu budou 

prováděny pouze opravy nebo doplnění některých úseků (např. ke Caravan Campu Valek). 

Aby se omezil světelný smog, tak se připravuje částečné vypínání některých úseků v bočních ulicích. Hlavní 

silnice se vypínat nebude! Případné návrhy podejte na OÚ (k rukám starosty Urbana). 
 

NÁKUP HASIČSKÉHO AUTA - CISTERNY 
 

Na základě poptávkového řízení byla vybrána nabídka od firmy FireTex s.r.o. za cenu 2 093 300 Kč vč. DPH.  

Jedná se o automobilovou stříkačku DAF 75 CAS, cisterna 4000 litrů, kabina 2 + 6 osob, pohon 4 x 4.  

V současné době je obec Chrustenice připravena na pomoc spoluobčanům při nejrůznějších přírodních 

živelných událostech (oheň, povodeň, vichřice, ...). Kromě kvalitní techniky a nového zázemí jsou v obci 

celkem 3 jednotky SDH.   

 

 
 

 

MĚŘENÍ HLUKU Z DÁLNICE D5 
 

V červnu 2021 proběhla měření hluku z dálnice D5 v obcích Loděnice, Chrustenice a Vráž. V každé obci byla 

vybrána dvě vhodná stanoviště, kde je největší hluk. 

Měření prováděla firma PUDIS a.s., Praha 6. Firma byla vybrána na základě poptávkového řízení, kterého se 

zúčastnily celkem 4 firmy.  

V Chrustenicích byl limit překročen v noci na jednom stanovišti. V obci Loděnice byly limity překročeny na 

dvou stanovištích a v obci Vráž na jednom stanovišti. 

Naměřený hluk v obcích se pohyboval od 47 dB do 61 dB v noci. Ve dne byl hluk od 50 do 65 dB. 

 

Pro úplnost stanovené limity:  LAeq,16h = 60 dB v denní době 06 - 22 h  

LAeq,8h   = 50 dB v noční době 22 - 06 h 

Zkapacitnění dálnice D5 km 0 - 22 

V plánu je rozšíření dálnice v uvedeném úseku o 2 jízdní pruhy (celkem 6 jízdních pruhů). K předložené 

dokumentaci EIA o posuzování vlivů na životní prostředí měla obec Chrustenice zásadní připomínky. Jednalo 

se především o řešení hluku (nedostatečné protihlukové zábrany) a nedostatečná dopravní návaznost na 

obchvat Prahy. V současné době byl proces zastaven a dokumentace EIA se bude na základě připomínek obcí 

přepracovávat. Jedná se o přepracování akustického posouzení, nárůstu dopravního zatížení a návaznosti na 

Pražský okruh a Rozvadovskou spojku.   



 

PŘIDĚLENÉ DOTACE – INFORMACE O KONTROLE FINANČNÍM ÚŘADEM 
 
Finanční úřad zahájil kontrolu přidělených dotací na chodníky a kanalizaci dne 12. června 2019. 
Finanční úřad nejprve kontroloval dotaci na výstavbu chodníků, kterou obec dostala od SFDI (Státní fond dopravní 

infrastruktury). Výstavba chodníků (jednalo se o oblast od OÚ až na konec obce směrem na Nenačovice) probíhala v roce  

2011 – 2012. Výše dotace byla 1 662 000 Kč. Finanční úřad kontroloval výběrové řízení na dodavatele, zda bylo v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách. Kontrola stavebního povolení, průběhu výstavby, stavební deník, proplácení faktur, propagace akce 

v občasníku Chrustoš, bezúplatný převod majetku od Středočeského kraje, kolaudaci a Závěrečné vyhodnocení akce. 
Tato část kontroly byla ukončena dne 26. srpna 2019 s výsledkem, že obec Chrustenice postupovala v souladu se smlouvou a roz-

počtovými pravidly. Nebyly zjištěny okolnosti, které jsou rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně.   

Obci Chrustenice nebyla vyměřena žádná pokuta. 
Následovala kontrola dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. Dotaci obec dostala od SFŽP (Státní fond životního prostředí). 

Výstavba probíhala v roce 2014 – 2015. Přípravy na výstavbu kanalizace však probíhaly již od roku 2002, ale Finanční úřad 

kontroloval související podklady a dokumenty až od roku 2007. Celková výše dotace byla 54 073 785 Kč. Finanční úřad kontroloval 

všechna výběrová řízení na projektanty, dodavatele a technický dozor investora, zda byla v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. Vzhledem k vysoké administrativní náročnosti žádost o dotaci a některá výběrová řízení zajišťovala externí firma.  

Finanční úřad kontroloval vše velmi důkladně – rozhodnutí ministra o přidělené dotaci, kontrola stavebního povolení, průběhu 

výstavby, stavební deník, proplácení faktur, propagace akce v občasníku Chrustoš, monitorovací zprávy, koncesní řízení na 

provozovatele kanalizace, kolaudaci, Závěrečné vyhodnocení akce a mnoho dalších dokumentů. Zpráva o ukončení kontroly má 

48 stran.  
Kontrola dotace na kanalizaci byla ukončena 12. května 2021. 
K porušení rozpočtové kázně u výběrových řízení (která vzhledem k vysoké administrativní náročnosti zajišťovala externí firma) došlo 

především nedodržením nejrůznějších požadovaných lhůt a pozdního zveřejnění některých dokumentů na profilu zadavatele.  
Pro obec Chrustenice jako příjemce dotace a stavitele byly ve čtyřech bodech stanoveny sankce a penále v celkové výši 153 371 Kč. 
Závěr a jak dál s dotacemi 
Vybudování kanalizace proběhlo během 11 měsíců (místo plánovaných 12 měsíců). Byly splněny všechny parametry v podmínkách 

pro přidělení dotace: délky vybudované kanalizace, počet připojených obyvatel, atd. Po dobu 10 let musí obec každý rok vypracovat 

monitorovací zprávu. 
Poučení: Obec musí velmi důkladně zvažovat, kdy je opravdu výhodné o dotaci požádat a následně přijmout. Administrativní 

náročnost již při podání žádosti je vysoká. Také Zákon o veřejných zakázkách je velmi složitý. Při cenově vyšších zakázkách je nutné 

využít externí firmu. Obec musí být připravena na to, že v následujících 10 letech může kdykoliv přijít kontrola…Sankce za 

nedodržení některých podmínek můžou být velmi vysoké. Může se dokonce stát, že obec může vracet celou dotaci. V případě desítek 

miliónů to může být pro obec likvidační…. 
 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
 
Nový územní plán byl schválen 21. června 2021. Území pro výstavbu rodinných domů zůstalo ve stejném rozsahu jako v roce 2004. 

Byly velmi omezeny plochy pro výstavbu průmyslových hal. 
V novém plánu již nejsou území pro průmyslové haly. 
 

TJ CHRUSTENICE 
 

Protože nám přetrvávající epidemiologická situace 

nedovolila sehrát jarní část sezóny, soustředili jsme se 

o to více na zvelebování areálu. Mimo běžných 

údržbových prací byly instalovány nové branky a byla 

provedena příprava na realizaci venkovního WC. 

Velkou pozornost jsme věnovali oslavám 50ti letého 

výročí TJ a to, i když nebylo předem jasné, jestli 

covidová situace pořádání oslav dovolí. Nakonec akce 

proběhla a podle ohlasů i velmi úspěšně. 

Naše týmy se i nadále připravují na sezónu 2021/2022, 

která by podle posledních zpráv měla opravdu 

proběhnout. 

Začínáme poslední srpnový víkend.  

TAK PŘIJĎTE FANDIT. 

Roman Heies – TJCH 
 

 

 



 

Cyklistický závod „L´Etape Czech Republic by Tour de France“ 
 

První ročník cyklistického závodu amatérů na silničních kolech „L´Etape Czech Republic by Tour de 

France“ se uskuteční v sobotu 28. 8. 2021. 

Start a cíl je v Praze. Délka trati 129,6 km. Do závodu je zatím přihlášeno více než 1 500 účastníků.  

Trasa vede také od Loděnice přes Chrustenice do Nenačovic. 

Uzavření hlavní silnice v Chrustenicích bude cca od 12:20 – 15:00. 

 

 
 

Více informací www.letapeczech.cz 

 

ODPADY 
 

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO 2. POL. ROKU 2021 
4. 9., 2. 10., 30. 10. a 27. 11. 

Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou  

BIOODPAD – SVOZY PRO 2. POL. ROKU 2021 

21.8., 18. 9., 16. 10. a 13. 11. na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 nebo do naplnění kontejneru 

NEBEZPEČNÝ ODPAD, ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY 
Vývoz se uskuteční v sobotu 2. října 2021 

U pomníku od 10.00 do 10.30. U bytovek Na Radosti od 10.30 do 11.00. 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Popelnice označené kódem se sváží každé pondělí včetně svátků. Kód obdržíte na OÚ a pod tímto kódem je 

rovněž na elektronické úřední desce obce každý měsíc možné odečíst počet svozů. Nesrovnalosti hlaste na OÚ 

(311 671 618, 311 672 117, 736 203 445, obecni.urad@chrustenice.cz). 

 

Poplatek za svozy a psy  

Platba je možná pouze bankovním převodem nebo složenkou. Poplatek za psa je 120 Kč/rok. 

Číslo účtu: 0363826389/0800 Variabilní symbol: číslo popisné+1337 (popelnice), č.p.+1341 (psi) 
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