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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
Obec Hlince obdržela dne 11.04.2022 Vaši žádost o poskytnutí těchto informací (dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím):
1. Kdo a kdy rozhodl o terénních úpravách, které byly provedeny v břehu řeky
a v blízkosti řeky Berounky u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech koncem měsíce
března?
2. Kolik stály tyto úpravy a kdo je hradil. Pokud se podílel další zainteresovaný subjekt,
v jaké částce?
3. Proč nebyla podána žádost o povolení k tomuto zásahu u Povodí Vltavy, závod
Berounka ani u odboru ŽP, Vodní hospodářství při MěÚ Kralovice?
4. Jaký byl důvod těchto terénních úprav?
5. Kdy, kým a za jakou částku byla pořízena druhá chemická toaleta, která stojí u kostela
sv. Petra Pavla. Pokud se podílel další zainteresovaný subjekt, v jaké částce?
6. Jaký byl důvod nákupu této druhé toalety (popřípadě pronájmu)?
7. Jsou obě chemické toalety, které jsou u kostela sv. Petra a Pavla řádně servisovány
a jejich obsah odvážen odbornou firmou k likvidaci?
V souladu se zněním § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující odpovědi:
1. Po povodni v roce 2002 se na pravé straně břehu v ústí Dolanského potoka vytvořily
nánosy naplavenin a na levé straně vznikla hluboká jáma o rozměrech min 5x15m
a hloubce cca 3m. Z iniciativy obce Hlince a na její náklady došlo po povodni k úpravě
břehových porostů, jáma byla zasypána při zatrubňování brodu u hájovny, obnoveno
bylo také čerpací místo pro hasičskou požární techniku vč. ústí Dolanského potoka.
Od té doby se obec o tento prostor stará a udržuje ho v řádném, a hlavně
v bezpečném stavu. Na břehu řeky Berounky nebyly 26.03.2022 provedeny terénní
úpravy, jednalo se opět pouze o každoroční pravidelnou údržbu břehu po zimních
měsících, kdy se upravuje pozice panelů zpevňujících břeh včetně okolí čerpacího
místa pro hasičskou techniku, které slouží spolu s přilehlým břehem po obou stranách
Dolanského potoka zároveň k výstupu vodáků a ukládání lodí, odstraňují
se naplaveniny a doplňují erodovaná místa břehu. Tento prostor je obcí Hlince
pravidelně a celoročně udržován v řádném technickém stavu, břehový porost
je udržován sečením. O veškeré údržbě rozhoduje starosta obce na základě
pravomocí jemu svěřených, stejně tomu tak bylo i v letošním roce.
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2. Údržba břehu řeky Berounky byla provedena v rámci dosud nedokončené obecní akce
údržby krajnic místních obslužných komunikací s využitím přítomné techniky,
která nebyla dosud obci vyfakturována. Cena za 1 hodinu se u zhotovitele pohybuje
okolo 900,- Kč na hodinu bez DPH, předmětná údržba trvala dvě hodiny a hradit
jí bude samozřejmě objednavatel, tj. obec Hlince. Odpovědi na účast blíže
neidentifikovaného „zainteresovaného subjektu“ je třeba požadovat u tohoto subjektu.
3. Na každoroční pravidelnou běžnou údržbu břehu po zimních měsících a následnou
celoroční údržbu břehu v místě čerpacího místa pro požární techniku, které slouží
spolu s přilehlým břehem po obou stranách Dolanského potoka zároveň k výstupu
vodáků a ukládání lodí, žádost o povolení na žádné instituce obec nikdy nepodávala
a nepodává, protože se nejedná o stavební nebo rekonstrukční práce, ale pouze
o běžnou a pravidelnou údržbu.
4. Důvodem provedení každoroční pravidelné údržby břehu po zimních měsících
bylo částečné sesunutí panelů zpevňujících břeh čerpacího místa pro požární techniku,
které slouží spolu s přilehlým břehem po obou stranách Dolanského potoka zároveň
k výstupu vodáků a ukládání lodí, zanešení břehu po obou stranách Dolanského
potoka naplaveninami a lokální eroze břehu.
5. Druhá chemická toaleta, která stojí u kostela sv. Petra Pavla v Dolanech, byla pořízena
počátkem roku 2021 provozovatelem Obžerstvení u kostela. Odpověď na cenu toalety
je třeba požadovat u blíže neidentifikovaného „zainteresovaného subjektu“, nebo přímo
u provozovatele Obžerstvení u kostela.
6. Důvodem pořízení druhé chemické toalety byla Vaše kritika k užívání obecní chemické
toalety návštěvníky kiosku s občerstvením, vznesená na 9. veřejném zasedání
zastupitelstva obce Hlince dne 15.09.2020.
7. Chemická toaleta u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech ve vlastnictví obce Hlince,
používaná zejména při obecních kulturních akcích a svatebních obřadech, je podle
potřeby servisována odbornou firmou, nebo je průběžně udržována zaměstnanci obce,
její obsah je pak odvážen do jímek u obecních objektů ve Hlincích. Odpověď na servis
druhé toalety je třeba požadovat u blíže neidentifikovaného „zainteresovaného
subjektu“, nebo přímo u provozovatele Obžerstvení u kostela.

S pozdravem

…………………………………….
Ing. Petr Jirásek
starosta obce
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