
www. secublovic.cz  e-mail: secublovic@seznam.cz 1 

 

 

            Vážení spoluobčané, v minulých novinách jsem vám slíbila, že se příště budu zabývat opět 

praktickými záležitostmi obce. Pojďme se tedy podívat, co nás v nejbližší době čeká a jakými úkoly 

se bude muset zabývat zastupitelstvo a úřad naší obce. 

Co nás čeká 

Pouť v Seči – 18.8.2019 

Předposlední srpnovou neděli proběhne v naší obci tradiční poutní slavnost. Mše svatá se bude sloužit 

v našem kostele od 10:00. Letos budou mít návštěvníci ztížené podmínky. V interiéru kostela je 

umístěno lešení. Otevřen bude tedy postranní vchod vlevo. 

Zasedání zastupitelstva obce 19.8.2019 v budově obecního úřadu od 19:00 hod. 

Program 

1) Příkazní smlouva s KAV Starý Plzenec, a.s. o provozování kanalizace 

2) Různé 

3) Diskuze 

4) Závěr 

 

Oprava bývalého obecního úřadu 

Koncem srpna bude budova bývalého obecního úřadu opatřena novou střešní krytinou. Střecha bude 

z vlnitého plechu Lindab. Práce provede firma František Novák za cenu 163 822,55 Kč. Po výměně 

střechy budou vyměněna stávající dřevěná okna a vchodové dveře za plastová. Výměnu provede firma 

Václav Švec za cenu 125 324,54 Kč. Tito dodavatelé byli vybráni na základě poptávkového řízení jako 

cenově nejvýhodnější, navíc s oběma má obec dobré zkušenosti z minulých akcí. Na tyto práce jsme 

dostali dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 v částce 150.000,-Kč.  

Zároveň jsme obdrželi stavební povolení na vodovodní přípojku do tohoto objektu. Smlouva na její 

vybudování bude uzavřena s KAV Starý Plzenec.  

Nová střecha a okna přispějí k zateplení objektu, zavedení vody je nutností vzhledem k užívání 

objektu veřejností, zejména dětmi.  

 

Ostatní záležitosti naší vesnice 

Kanalizace 
Začátkem letošního června dostala naše obec povolení od vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních 

vod do Podhrázského potoka. Bez tohoto povolení by nemohly být do veřejné kanalizace napojeny 

domovní čističky ani septiky. Pro účely tohoto příspěvku si dovolím vysvětlit některé pojmy, které zde 

budou užity: 

Vodní zákon – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

DČOV – domovní čistička odpadních vod – zařízení, které aktivně na biologickém principu přečišťuje 

odpadní vody z domácnosti napojené na veřejnou kanalizaci. Na výstupu provádí majitel odběry 

vzorků a dbá, aby vody vypouštěné do kanalizace splňovaly limity, které mu určil vodoprávní úřad při 

schvalování tohoto zařízení. 

Septik – vícekomorová podzemní jímka, ve které dochází k přečištění odpadních vod rovněž na 

biologickém principu. Sediment, který zůstává v septiku, by se měl minimálně jednou za rok vyvézt 

pověřenou osobou na centrální čističku. Na dně septiku se ponechá cca 10 -20 cm sedimentu, aby 

nedošlo k vymýcení baktérií a tím k přerušení biologického procesu rozkladu odpadních vod. 

Jímka – jednokomorová jímka, která nesmí být napojená na kanalizaci.  

Zde si dovolím ocitovat zákon. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu 

nebo ČIŽP předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.* 
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Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle 

živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody 

v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody 

v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název 

osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody 

zneškodněny. 

*Povinnost vlastníka jímky podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 

1.1.2019, předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let 

se vztahuje na dobu ode dne 1.1.2021. 

 

V případě, že na některé z větví naší kanalizace budou naměřeny hodnoty nad povolené limity a obci 

bude uložena pokuta, má obec právo ať už sama, nebo ve spolupráci s vodoprávním úřadem a ČIŽP 

zjišťovat u jednotlivých nemovitostí, jakým způsobem likvidují odpadní vody ze svých domácností. 

Na obecním úřadě a na vodoprávním úřadě v Blovicích je uložen pasport naší kanalizace, kde jsou 

uvedeni jak majitelé DČOV, septiků, tak i majitelé jímek. 

Na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu budeme povinni odebírat vzorky na volných výpustích 

(máme jich 6) čtyřikrát za rok. Letos musíme odebrat vzorky dvakrát. Veškeré povinnosti jak obce 

jako provozovatele kanalizace, tak i majitelů nemovitostí – tedy producentů odpadních vod si můžete 

přečíst v Kanalizačním řádu obce Seč, který je zveřejněn na webových stránkách obce v sekci 

Aktuální informace a v sekci Právní předpisy obce. Zároveň je KŘ k nahlédnutí v listinné podobě na 

obecním úřadě. 

 

Na tomto místě bych vás, milí spoluobčané, požádala, abyste v případě, že vlastníte DČOV, nebo 

septiky, kontrolovali, co do veřejné kanalizační sítě vypouštíte a vás, majitelé jímek, žádám, abyste 

v žádném případě nevypouštěli do kanalizace obsah svých jímek. Všichni víme, že se to v naší obci 

děje, proto apeluji na všechny, kdo se takového jednání dopouští, aby uvážili možné následky a 

likvidovali odpadní vody ze své domácnosti pouze zákonem povoleným způsobem. 

Vzhledem k finanční náročnosti pravidelného vyvážení jímek výše popsaným způsobem, je na zvážení 

každého majitele jímky, zda nepřejít na jiný způsob likvidace odpadních vod – a to buď vybudováním 

DČOV nebo septiku. Než se však do plánování takové změny pustíte, zjistěte si pečlivě vše, co k tomu 

budete potřebovat – od povolení takového zařízení úřady až po praktické otázky výstavby a náročnosti 

provozování. Na trhu je dnes velké množství různých zařízení na čištění odpadních vod v různých 

cenových relacích. Ne všechna se však mohou hodit právě k vaší nemovitosti.  

 

Obec Seč neuvažuje o vybudování centrální čističky z mnoha důvodů. Tím nejzávažnějším je finanční 

náročnost v poměru k velikosti obce a to nejen při pořizování kanalizační sítě zakončené čističkou, ale 

i při jejím provozování. Prioritou pro naši obec se spíše stane modernizace zdroje a úpravny pitné 

vody, což bude vyžadovat nemalé finanční prostředky. 

V současné době žádáme o stavební povolení na sloučení tří kanalizačních stok, které vedou od 

začátku obce od Blovic k mostům do jedné. Je zpracovaná projektová dokumentace. Další 

dokumentace se zpracovává na sloučení tří kanalizačních stok, které sbírají odpadní vody z celé horní 

části obce – tedy z většiny. Děláme to nejen z důvodu zjednodušení a zlevnění odběru vzorků, ale též 

proto, že dvě volné výpusti se nachází na soukromých oplocených pozemcích. Naše kanalizace je 

jednotná – jsou do ní svedeny jak vody odpadní, tak dešťové a vzhledem k počtu připojených čističek 

a septiků se stala kanalizací pro veřejnou potřebu. Tuto kanalizaci si bude provozovat obec Seč za 

odborného dohledu KAV Starý Plzenec, který nám také nabídl jako službu odvoz a likvidaci 

odpadních vod z jímek a septiků. Budeme jednat o ceně, za kterou by tuto službu prováděli. Bylo by 

dobré, kdyby se vždy přihlásilo víc zájemců o tuto službu na určitý termín – např. deset domácností 

najednou, což je dle vedení KAV přiměřený počet pro jednorázové zatížení čističky v Nepomuku.  

Prosím proto zájemce o vyvezení jímky či septiku, aby se včas hlásili na obecním úřadě – případně 

s udáním předběžného termínu, kdy by potřebovali jímku vyvézt, pokusíme se vymyslet nějaký 

systém pro zajištění vyvážení. 

 

 

Velkoobjemový odpad 

Ve dnech 3.10. -6.10.2019 bude na návsi přistaven kontejner, do kterého budete moci uložit svůj 

velkoobjemový odpad. Do tohoto odpadu patří: nábytek, koberce, linolea, matrace, rámy oken, dveře, 

vany, umyvadla, záchodové mísy, kuchyňské linky, dřevotříska, velké kartony, které se nevejdou do 

běžného kontejneru na papír, velké kusy plastů, boty, lyže, boby, kola, tedy vše, co se nevejde do 
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běžné popelnice. Nepatří sem nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný odpad, skleněné tabule, 

stavební materiál a suť. 

 

Ukládání biologického papíru 

Opětovně žádám občany i majitele rekreačních objektů, aby nevyváželi větve na skládku trávy pod 

porodnou prasnic. Tam se smí ukládat pouze tráva a bylinné zbytky ze zahrad, které lze zkompostovat. 

Větve vozte, prosím, na skládku za cisternami po domluvě s panem Sedláčkem tel.: 606170510, který 

vám skládku otevře a ukáže, kam větve složit. Je opravdu náročné vytahovat větve pohozené do trávy. 

Děkuji za pochopení. 

 

Čištění komínů 

Ve pátek 4.a v sobotu 5.října budou v naší obci opět kominíci firmy EKOTOP servis, Jiránek. Občané 

si mohou tuto službu objednat na obecním úřadě, buď telefonicky: 724 974 696, 603 147 564, osobně, 

či e-mailem secublovic@seznam.cz do středy 2.10. Cena 500,-Kč. 

 

Změna úředních hodin 

 

Jak jste si jistě mnozí povšimli, došlo od 1.7. ke změně odpoledních úředních hodin, které se 

přesunuly ze středy na pondělí.  

Po: 8:00 – 12:00, 15:00 – 19:00 

St:  8:00 – 12:00 

Samozřejmě, dle potřeby, můžete náš obecní úřad navštívit i mimo tyto hodiny, pokud budeme 

přítomni, rádi vyřídíme vaše požadavky.  

 

Ze sportu 

Rozpis fotbalových utkání – PODZIM 2019 

 

pořadí datum čas utkání 

1 24.8. 17.00 KLÁŠTER - SEČ 

2 1.9. 17.00 SEČ - MERKLÍN 

3 8.9. 17.00 CHLUMČANY B-SEČ 

4 15.9. 16.30 SEČ – SK HRADEC 1946 

5 21.9. 13.30 PŘEDENICE -SEČ 

6 29.9. 16.00 SEČ - RADKOVICE 

7 6.10. 16.00 LOSINÁ - SEČ 

8 13.10. 15.30 SEČ – LUŽANY 

9 19.10. 15.30 STOD – SEČ 

10 27.10. 14.30 SEČ – SPÁLENÉ POŘÍČÍ 

11 3.11 14.00 NEPOMUK B – SEČ 

12 9.11. 14.00 ZDEMYSLICE - SEČ 

13 17.11. 13.30 SEČ -ŽINKOVY 

 

Závěr: 

Milé děti, prázdniny ještě zdaleka nekončí. Já však budu psát příští noviny až v září a proto vám všem 

už nyní přeji povedený začátek školního roku a mnoho úspěchů a radosti při získávání nových 

znalostí. Našim prvňáčkům přeji, ať se jim ve škole líbí, ať mají hodné a laskavé paní učitelky a dobré 

kamarády. Užijte si závěr prázdnin podle svých představ, ať usednete do školních lavic odpočaté a 

plné elánu. Vám všem, vážení spoluobčané, přeji klidné a příjemné babí léto. 

Vaše starostka  

Helena Chytrá  
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