
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 
SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané,  

pro toto speciální vydání Tuch-

lovických novin jsme se roz-

hodli na základě Vašich četných 

dotazů na právě probíhající a 

plánované akce. Přinášíme Vám 

v něm spoustu potřebných informací o budoucích 

stavebních záměrech, aktuálně probíhajících stav-

bách i těch, které jsou již naplánované nebo jak se 

říká „za námi“. Nezůstaneme jen u akcí stavebních, 

ale zveřejňujeme i akce kulturní a společenské. 

V prvním pololetí jsme si zatančili na 2. reprezen-

tačním plese obce, v obřadní místnosti OÚ se usku-

tečnily svatební obřady, vítání našich nejmenších 

občánků a pasování prvňáčků na čtenáře. Uspořá-

dali jsme i akce v letním kině a v areálu AFK Tuch-

lovice. Vzpomínáte? Páteční projekce filmů, Středo-

český folklorní festival – Tuchlovická pouť, velice 

úspěšný 1. ročník pivních slavností a oslavy 90. let 

fotbalového oddílu AFK, které byly spojeny 

s dětským dnem. Dětský den jsme organizovali i 

v Srbech. Obnovená tradice pálení čarodějnic v této 

části obce je velmi žádaná. V srpnu začala fotbalová 

sezóna naší mládeži i dospělým.  

Po prázdninách začínáme opět naplno: 5. září vysa-

díme Lípu svobody a proběhne přednáška ke stému 

výročí založení republiky v sále zastupitelstva, 8. 

září plánujeme zapálení Masarykovy vatry na haldě 

(přidáme se tak k Lánským) a 15. září v odpoledních 

a večerních hodinách Vám k ukončení sezony pro-

mítání v letním kině nabídneme „Letní kino plné jíd-

la, pití a zábavy“. Tuchlovický hudební podzim star-

tuje také v tomto měsíci - v neděli šestnáctého. 

V říjnu nás čeká o víkendu 13. - 14. posvícení a za 

14 dní poté budeme vysazovat v Tuchlovicích i Sr-

bech celkem 10 stromů ke stému výročí založení 

republiky.  Poté už se bude blížit čas vánoční, ve 

kterém jako každý rok společně se základní a ma-

teřskou školou připravujeme jarmark a rozsvícení 

vánočních stromů.  

Těšme se! 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  
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ROZVOJ OBCE 

Pro úspěšný rozvoj naší obce jsou 

důležitá správná rozhodnutí, plá-

nování akcí minimálně rok do-

předu, výběr těch pravých dotač-

ních titulů a dobře připravené 

projektové dokumentace. Klíčové 

je nastavení strategických doku-

mentů, bez kterých bychom ne-

obdrželi téměř žádné dotace. 

Mnoho času, který jsme strávili 

nad tvorbou těchto dokumentů, 

není vůbec vidět. Vždyť se ve fi-

nále jedná jen o pár řádek textu, 

o několik obrázků a „mapiček“, 

které jsou uloženy v deskách ne-

bo visí v prostorách OÚ. Práce jde 

snáz, když se obklopíte lidmi 

znalými a zapálenými pro věc. 

Děkuji všem, kteří se na těchto 

změnách podíleli. Výsledek naše-

ho snažení zhodnoťte sami na 

obecním webu. V červnu letošní-

ho roku jsme schválili změnu 

Územního plánu č. 1, který více 

chrání Vás, vlastníky pozemků 

před tlakem developerů. U někte-

rých lokalit je podmínkou zhoto-

vení územní studie a dohody o 

parcelaci. Územní studie, které 

jsou nutností pro výstavbu, jsou 

nově pod dohledem a kontrolou 

obce. Plán rozvoje obce, který 

jsme si schválili před dvěma lety, 

již musí doznat změn! Je to na-

příklad proto, abychom mohli 

postavit nový pavilon mateřské 

školy pro naše nejmenší a mohli 

zažádat o dotaci (uznatelné ná-

klady jsou z 90% kryty z EU). Řa-

da jednání proběhla i s vlastníky 

inženýrských sítí, jejich provozo-

vateli a také správci vodních toků 

nad koordinací souběžných akcí 

v budoucnu. Pro příklad uvádíme 

předjednané investiční akce s ČEZ 

při uložení sítí nízkého napětí 

pod povrch společně s veřejným 

osvětlením. S VKM a Středočes-

kými vodárnami domlouváme  

zkapacitnění čistírny odpadních 

vod a výstavbu přečerpávací sta-

nice. Jednáme i s Povodím Vltavy. 

Retence (zadržení) vody při pří-

valových deštích ze Zámeckého a 

Tuchlovického potoka je pro nás 

hodně důležitá. K tomu všemu 

musí dojít v období let 2019 - 

2022. Pro tyto záměry máme po-

slední možnost vyčerpat evrop-

ské fondy, tak nám držte palce! 

Není to jen naše povinnost, ale i 

veliké přání, aby vše vyšlo. 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta 

obce 

 

PROJEKTOVÉ DOKU-
MENTACE 

Na přelomu let 2014/2015 (když 

jsme se poprvé seznamovali 

s chodem obce) jsme si říkali, že 

všechno půjde rychle nebo rych-

leji, tak, jak jsme byli zvyklí ze 

soukromého života. Proč to zmi-

ňujeme zrovna u tvorby projek-

tových dokumentací? Je to proto, 

že u této činnosti je celková doba 

od záměru přes schvalovací pro-

cesy orgány obce, výběrová řízení 

(nejdříve k projektu, později 

k určení dodavatele), přes zajiš-

tění různých vyjádření od dotče-

ných orgánů až k vydání staveb-

ního povolení, opravdu dlouhá. 

Doba realizace je přinejmenším 

dvojnásobná proti tomu, jaké by-

ly naše představy.  V tomto roce 

jsme zadali projektové dokumen-

tace pro všechny komunikace 

v obci, které nejsou ještě oprave-

né, aby se příští zastupitelstvo 

nemuselo obávat nedostatku 

těchto dokumentů. Namátkou 

zmiňuji komunikace Za Starou 

poštou, Nádražní, Za Humny I a 

II, Máchova, Dukelská a 5. května, 

Pod Školou, dokončení Školní atd. 

V MČ Srby jsou to pozemky pro 

komunikace podél parku, ke 

hřbitovu, dále ještě projekty na 

tři komunikace u staré školy a 

směrem na Kačici od křižovatky 

na Tuchlovice. 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta 

obce 

 

MNOŽSTVÍ ODPADŮ 
Z OBALŮ 

Vážení spoluobčané, chceme těm 

z Vás, kteří svědomitě třídí od-

pad, touto cestou moc a moc po-

děkovat.  

Do rozpočtu obce jsme za období 

1. 4. 2018 - 30. 6. 2018 získali 

od společnosti EKO-KOM, a.s. 

krásných 65 259 Kč 

Podle „Osvědčení o úspoře emisí 

za rok 2017“ jsme dosáhli úspo-

ry, která představuje: Emise CO2 

ekv.: 118,448 tun a úspora ener-

gie: 3 193 928 MJ. 

Jsme přesvědčení, že v roce 2018 

tuto úsporu překonáme! 
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AKTUÁLNĚ DOKONČENÁ A PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOST. CO NÁS ČEKÁ NA 
PŘELOMU ROKU? 

Byla dokončena stavba silnice kolem staré školy od 

společnosti Froněk s.r.o. v MČ Srby (investice téměř 

3,5 mil. Kč), z toho dotace byla 270 tis. Kč. Stavba 

bude převzata až po instalaci značek a dokončení 

některých drobných úprav před pozemky, které se 

stavbou sousedí. V Tuchlovicích byla dokončena a 

převzata stavba chodníku a silnice ul. Školní od 

společnosti Chládek & Tintěra (investice přesáhla 

3,5 mil. Kč, z toho dotace přes MAS Svatováclavsko 

byla 1,1 mil. Kč). Byla dokončena i instalace FVE 

(fotovoltaiky) na bazén (investice téměř 470 tis. Kč). 

Dokončena byla výstavba tří míst pasivního odpo-

činku na cyklostezkách a cyklotrasách v lokalitách u 

hřbitova, u kapličky a u kaštanu. Rozdali jsme Vám 

kompostéry do Vašich zahrad a pořídili pro obec 

štěpkovač a tři kontejnery na textil. Vše za přispění 

evropských dotací. Právě probíhá rekonstrukce ko-

munikací Spojná, P. Bezruče a Mírová (investice 

téměř 5,6 mil. Kč). Probíhá přístavba jídelny základ-

ní školy (investice 4,2 mil. Kč) a stavba nového 

chodníku směrem na Slovanku v celkové délce přes 

800m (investice 3,4 mil. Kč). Zde jsme získali dotaci 

ve výši 2,4 mil. Kč ze Státního fondu dopravní in-

frastruktury (SFDI). 7. září vybíráme dodavatele 

stavby na Rekonstrukci komunikací Na Stráži 

s celkovým objemem přes 36 mil.Kč rozdělených do 

dvou časových etap a ke konci září nás čeká výbě-

rové řízení na stavbu nového pavilonu ZŠ v hodnotě 

30 mil. Kč (celkem i se službami se jedná o částku 

přesahující 37 mil. Kč), kde je dotace od EU (IROP+ 

MMR) 33,9 mil. Kč.  

 

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍCH LETECH 

K těm nejdůležitějším akcím určitě patří dostavba 

nového pavilonu základní školy. Věříme, že uspě-

jeme se žádostí a budeme rozšiřovat i naši mateř-

skou školu, a to včetně změny vytápění, rozšíření 

jídelny a kuchyně a vytvoření nových vstupů společ-

ně s parkováním vozidel. Problém s parkováním a 

obslužností základní a mateřské školy musíme 

z technických důvodů přesunout až na závěr výše 

jmenovaných staveb. Bezpečný vstup do areálu MŠ a 

ZŠ z ul. Školní budeme realizovat již letos. 

Možná, že se ptáte, kde jsme na to všechno vzali fi-

nanční prostředky. Odpověď je samozřejmě patrná 

již z textu výše – za čtyři roky jsme získali dotace ve 

výši přesahující 50 mil. Kč (celkový objem investic u 

větších projektů byl 82 mil. Kč). Tím jsme znatelně 

ulehčili vlastnímu rozpočtu. Finanční prostředky na 

účtu obce jsou v tuto chvíli také ve velmi dobré 

kondici. Určitě dostatečné pro investiční akce, které 

proběhnou ke konci roku a v průběhu roku 2019.  

 

JAKÉ INVESTIČNÍ AKCE MÁME OD RO-
KU 2015 ZA SEBOU? 

Dovolujeme si Vám předložit akce na rekonstrukci a 

výstavbu nových komunikací, které jsme mezi lety 

2015-2018 dokončili, společně s částkami celko-

vých nákladů a přiznaných dotací ve formě fotogra-

fií „PŘED  a PO“. V dalším čísle Tuchlovických novin 

Vám dáme informace o investičních akcích, jako 

jsou místa pasivního odpočinku a výstavba nových 

cyklostezek. 

Všechny dokončené stavební akce (včetně tradičních 

kulturních a společenských) jsou v současné době nově vystaveny v prostorách obecního úřadu. Samozřej-

mě se můžete podívat i na mapu nového územního plánu po jeho změně.  
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  
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INFORMACE  

   MĚSTSKÁ POLICIE NOVÉ STRAŠECÍ              

Tel.: 602 395 312                                                         

E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz 

HASIČI 

(Jednotka dobrovolných hasičů Lhota) 

TEL.: 724 896 063                                                                                     

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TUCHLOVICE         

Praktický lékař MUDr. Brejník :  

312 657 073               

Zubní lékařka MUDr. Jaklová: 

312 657 304 

Dětská lékařka MUDr. Bumbová :  

312 657 017 

web : http://mudrbumbova.webnode.cz 

Lékárna : 312 657 038 

POŠTA PARTNER TUCHLOVICE 

TEL.:  605 956 360 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

Záchranná služba první pomoci 155 

Policie ČR 158 

Pohotovost - Elektrický proud 800850860 

Voda 840 121 121 

Plyn 1239 

 

Obecní úřad Tuchlovice nabízí následující služ-

by CZECH  POINT : 

Výpisy z katastru nemovitostí  

Výpisy z obchodního rejstříku  

Výpisy z živnostenského rejstříku 

Výpisy z rejstříku trestů  

Výpisy z bodového hodnocení řidiče 

Autorizovaná konverze dokumentů 

 

Úřední hodiny Obecního            

úřadu Tuchlovice :                       

Pondělí:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod.  

Úterý:   7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                   

Středa :  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod. 

 Čtvrtek:  7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                    

Telefon : 312 657 020  

 E-mail :  obecniurad@ou-tuchlovice.cz                                

Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 

fb: Obec Tuchlovice a Srby - oficiální profil

 

Tuchlovické noviny vydává Obecní úřad Tuchlovice. Místo vydání: Tuchlovice 
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Redakce a grafická úprava: Lucie Lédlová. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.                       
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Rekonstrukce komunikací Hornická a 1. Máje v roce 2016 – investice 

přesáhly 6 mil. Kč z toho získané dotace přes 4 mil. Kč 

Rekonstrukce komunikace P.Bezruče II v roce 2016 – investice téměř 

1,4 mil. Kč z toho získané dotace 500 tis. Kč 

Rekonstrukce komunikace ul. Školní vč. chodníkových ploch – investice 

3,5 mil. Kč z toho získané dotace přes 1,1 mil. Kč (přes MAS Svatovác-

lavsko - IROP) 

Rekonstrukce komunikací (silnice a 

chodníkové plochy) v centru MČ Srby 

v roce 2017 – investice 3,57 mil. Kč, 

dotace 970 tis. Kč 

Rekonstrukce komunikací kolem staré 

školy vč. odvodnění v Srbech v roce 

2018 – investice 3,48 mil. Kč, dotace 

270 tis. Kč 
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