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  SKRŠÍNSKÉ LISTY 
 NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ OBČASNÍK  

„SKRDOCH“ 

 

 

Starosta obce David Suchánek 

SLOVO STAROSTY OBCE 

INFORMACE   

Vážení spoluobčané, 

 

po rozvolnění opatření, která nás zasáhla 

v první vlně COVID-19, nám teď podle 

informací přichází druhá vlna. Léto jsme si 

užili v očekávání zlepšení, ale zároveň i 

v obavách z toho, zda se tato nemoc vytratila, 

nebo se jen letním teplým obdobím mírně 

oddálila.  

Letní měsíce jsme i uvažovali o tom, že by 

bylo možné pořádat nějakou venkovní akci, 

nakolik jsme byli díky opatřením omezeni 

v pořádání tradičních slavností, ale i akcí 

jako pálení čarodějnic.  

Zdraví je však na prvním místě a nechtěl 

jsem, aby naše obce zasáhla nějaká negativní 

akce při případném komunitním přenosu 

nákazy.  

Měl jsem však možnost vidět, že se lidé i tak 

vzájemně potkávali a hezkou ukázkou 

dobrého sousedství bylo setkání obyvatel 

v Dobrčicích, ze kterého vám přikládáme i 

pár fotografií.  

V období omezení se nám podařilo 

zorganizovat i dvě zasedání ZO pro 

projednání nutných záležitostí spojených 

s chodem obcí. Chtěl bych poděkovat všem, 

kteří zasedání navštívili, že plně respektovali 

všechna nařízení a chránili tak sebe i nás.   

Dnes je tomu již půl roku, co paní Zdeňka 

Oulická ukončila provoz své prodejny 

potravin ve Skršíně. Rád bych poděkoval, že 

tolik let zabezpečovala provoz potravin pro 

naše obce.  

 

David Suchánek, starosta 

 

 

 
 

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 

DOBRČICE  

Jako velmi pozitivní vnímáme krásnou letní 

událost v Dobrčicích. Obyvatelé se rozhodli, že 

by bylo milé, pokud by se vždy jednou začas 

mohli sejít a popovídat si. Budování pevných 

sousedských vztahů je základem dobré 

atmosféry v obcích. Děti tak měly možnost 

vzájemného setkání a zábavy, dospělí se mohli 

pobavit o současné situaci a sdílet své 

zkušenosti. Tato akce neproběhla pod záštitou 

obecního úřadu, a proto považujeme za velmi 

obdivuhodné, že se i sami lidé dokážou spojit a 

semknout pro dobrou věc. Níže naleznete i 

několik fotografií, které poskytl zastupitel pan 

František Finger. Tato krásná akce tak může být 

příkladem počátku budování hezkého přátelství, 

pomoci a porozumění. Může být inspirací i pro 

ostatní obce.   

 

 

 

 

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU  

INFORMACE   

Obec Skršín organizuje pro své obyvatele vždy 

na jaře a podzimu svoz objemného odpadu. 

Tento probíhá ve všech třech obcích a pravidla 

jsou velmi jednoduchá. Občané mohou 

v určenou hodinu přijít na návsi nebo jiné určené 

plochy, kde se přistaví kontejnery pro likvidaci 

tohoto odpadu. Na jaře tohoto roku se však stala 

velmi nepříjemná událost, kdy občané ve Skršíně 

přinesli všechen tento odpad již den předem a 

shromáždili ho na návsi. Nikdo z těchto obyvatel 

nebyl při nakládání odpadů přítomen. Tato 

situace nás poučila o tom, že ve Skršíně budeme 

tento podzim vše muset organizovat jinak a 

rovněž na jiném místě. Děkujeme všem, kteří 

nám tento den pomohli s nakládáním odpadu i 

čištěním místa, kde byl tento odpad uložen.  

 
Poděkování patří všem do Dobrčic a Chrámců, 

kde toto proběhlo organizovaně a v souladu 

s nastavenými pravidly. Věřím, že toto 

připomenutí probudí kousek studu právě u těch, 

kteří se postavili k celé situaci negativně a 

nechali tak na ostatních, aby uklízeli jejich 

objemný odpad. Chtěl bych jen říci za všechny, 

kteří mi pomohli s nakládáním a úklidem, že 

jsme byli rozčarováni, jakým způsobem se 

někteří naši občané chovají a pevně doufám, že 

takový přístup se již nebude opakovat. 

  

David Suchánek, starosta 
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SOUČASNÝ STAV JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE SKRŠÍN 

FRANTIŠEK FINGER 

obec byla informována zástupci 

Integrovaného Záchranného Systému (IZS), 

že byla naše jednotka (JSDHO) vyřazena 

z plošného pokrytí z důvodu nečinnosti a 

neplnění základních podmínek pro 

fungování.  

Ačkoli je technika způsobilá k výjezdům, 

znamená to, že v současné době nemůže být 

jednotka vyslána k žádnému výjezdu, ať už 

na území obce nebo mimo náš katastr. 

Důvodem k odstavení naší jednotky je 

v zásadě hlavně počet členů, provedení 

lékařských prohlídek těch stávajících a 

havarijní stav hasičské zbrojnice ve Skršíně. 

První dva důvody znamenají, že výjezdová 

jednotka momentálně nemá žádného 

akceschopného člena, velitele nevyjímaje.  

Nyní existuje pouze návrh na doplnění 

novými členy výjezdové jednotky. Jak 

aktuálně platní členové, ani nově nahlášení 

členové zatím neprošli povinnými 

lékařskými prohlídkami, a proto není možné 

činnost ihned obnovit.  

Na nápravě obec tedy aktuálně pracuje, 

kromě nahlášení nových členů také jednáme 

s velitelem o odstranění všech dalších 

překážek, ale situace není jednoduchá. 

Oprava zbrojnice byla již představena 

zastupitelstvem obce a začne se brzy 

realizovat.  

 

 

 

 
 

Znak SDH Skršín 

 

 

Obec ani Dobrovolní hasiči nechtějí 

ukončit činnost JSDHO v naší obci, 

jež může, jak tomu bylo v minulosti 

několikrát, zásadně pomoci našim 

občanům při živelných pohromách 

nebo haváriích a jako pomocná 

jednotka při požárech. 

 

Pro představu pár informací o tom, co znamená 

být velitelem nebo členem JSDHO: 

 

1.       Vést evidenci členů jednotky 

2.       Zabezpečit lékařské prohlídky hasičů a 

strojníků 

3.       Mít stanoveny osoby s odbornou 

způsobilostí 

4.       Dělat revize a kontroly dýchacích 

přístrojů 

5.       Absolvovat školení nositelů dýchacích 

přístrojů 

6.       V případě vyhlášení poplachu IZS se 

(pokud je to možné) neprodleně dostavit 

k výjezdu 

7.       Zúčastňovat se výjezdů a cvičení 

JSDHO 

8.       V případě organizace závodů je 

možnost pomáhat nebo se jich aktivně 

účastnit – dobrovolné 

9.       Pomáhat občanům obce při živelných 

pohromách a haváriích 

 

Jelikož je současný stav nežádoucí, chtěli 

bychom požádat i vás, občany obce, kteří 

máte chuť se zapojit do fungování jednotky 

nebo dokonce jejího velení, prosím ozvěte se 

starostovi obce nebo starostovi SDH. 

POŽÁRNÍ OCHRANA „DESATERO“ 

DAVID SUCHÁNEK 

Jak jistě víte, obce a obecní úřady mají podle § 29 odst. 1, písm. n), 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost. 

Hasičský záchranný sbor České republiky vám chce touto formou 

nabídnout "pomocnou ruku" a usnadnit vám splnění této zákonné 

povinnosti. 

Připravili jsme proto pro vaše spoluobčany informační leták 

„Bezpečnostní desatero“. Důvodem, který nás vedl k vydání tohoto 

informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po 

celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a 

stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační kampaně 

je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze 

snížit počet obětí a výši škody na majetku. 

Máme společný zájem na snížení počtu požárů. S vVaší pomocí 

můžeme celé řadě požárů předejít a ochránit tak lidské životy a zdraví.  

Děkujeme, že nás podporujete. 

S pozdravem,  

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 

generální ředitel HZS ČR 
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AKTUÁLNĚ OBECNÍ ÚŘAD 

Informace o provozu obecního úřadu 

připomenutí pravidel a vzájemné ochrany  

 

FINANCE 

Stav prostředků obce ke 

konci srpna  
LEONA KRAJÍČKOVÁ 

Jako správce rozpočtu obce Skršín bych vás ráda 
informovala o aktuálním stavu finančních prostředků obce 
ke konci měsíce srpna. 
 
  
 

 
Zdroj obr.: měšec.cz 

 

 

Krátkodobý FM je: 5 703 272,74 Kč 

 
Finanční hospodaření v kumulaci do konce srpna:  
 
příjmy: 3 029 478,29  
výdaje: 1 697 523,33 
kumulace: 1 331 954,96 

 

 

 

 

SEPAROVANÝ ODPAD  

INFORMACE   

Jako velmi negativní vnímáme skutečnost, že ani po 

informaci se nám nedaří hledat cestu, jak nevytvářet odpad 

v okolí nádob separovaného komunálního odpadu. Musíme 

si zde uvědomit, že nejde jen o místo, kde žijeme, ale i o 

plnění zákona o některých přestupcích. Buďme prosím 

ohleduplní.  Děkujeme vám, že udržujete naše okolí 

v čistotě. Ukládání mimo nádob bude řešeno dostupnými 

legislativními prostředky.  

 

 

DAVID SUCHÁNEK 

Vážení spoluobčané, 

v případě nutnosti vaší osobní návštěvy OÚ Skršín 
žádáme v souladu s vládou nařízenými opatřeními 

v rámci ochrany před nákazou koronavirem, abyste 
s ohledem na maximální ochranu zdraví vás i 
zaměstnance OÚ dodržovali povinná opatření 

 

Do budovy OÚ vstupujte jednotlivě, vždy použijte ochranné 
prostředky dýchacích cest, 

v opačném případě vám nebude umožněn vstup do budovy. 

Zdůrazňujeme, abyste záležitosti, které nutně nevyžadují vaší 
osobní přítomnost, řešili písemnou, 

elektronickou či telefonickou cestou. 

Telefonní spojení na OÚ - 606 711 713. 

Vážení spoluobčané, v souvislosti se současnou situací si vás 
dovolujeme požádat, abyste i nadále jakékoliv poplatky platili 

přednostně bezhotovostně na obecní bankovní účet č. 
26614107/2010. Variabilní symbol uvádět nemusíte, do poznámky 

napište Vaše příjmení. Pokud potřebujete s platbami poradit, nebo 
si někdo nejste jistý, zavolejte na OÚ, telefon 606711713, 

ekonomka obce vám ráda pomůže. Pokud někdo nemá možnost 
bezhotovostních plateb, kontaktujte OÚ a vše společně dořešíme. 

Proces bezhotovostních plateb je dnes podstatně rychlejší a 
efektivnější. Dlouhodobě uchovává ve výpisu z účtu potvrzení o 

realizované platbě. 

Děkujeme za pochopení, OÚ Skršín 

PROJEKTY 

INFORMACE   

V současné době pracujeme na několika projektech. V měsíci srpnu došlo k zadání 

prováděcích projektových dokumentací k ČOV v Chrámcích a parkoviště ve Skršíně.  

U obou akcí počítáme s podporou formou dotace. Před odevzdáním je projekt 

bezpečnosti v Chrámcích. Projekt má rozpočet skoro 2 mil Kč. V současnosti rovněž 

revidujeme projektovou dokumentaci pro kanalizaci v Dobrčicích a pracujeme na 

pasportizaci, vyčištění a kompletní revizi kanalizace ve Skršíně. Dále pokračujeme na 

předání ochranné zeleně a komunikace v nové obytné zóně. U projektu kanalizace 

v Dobrčicích čekáme na vypsání dotačního titulu v novém programovém období. Na 

základě dohody ZO budeme opakovaně podávat žádosti o podporu z nadace ČEZ pro 

akci oranžového hřiště v Dobrčicích.  

Dalším problémem je řešení odvodnění komunikace I/15, která způsobuje problém 

v období dešťů. Zde bylo přijato dočasné řešení v části nad obecním úřadem a na 

spodní část zadalo ŘSD poptávku pro projektovou dokumentaci.  

Společnost Ekostavby Louny již splnila svůj závazek k podání stavebního povolení 

pro stavbu retenční nádrže v horní části Skršína. Tímto by měl být splněn poslední 

krok závazku vůči obci v oblasti řešení odvodnění. Spolu s plánovaným předáním 

obytné zóny zde zůstává poslední fáze, a to úprava komunikací do finální podoby. 

Tato by měla splňovat požadavky na skladbu terénu a jeho propustnost.  

Obec Skršín podala rovněž opětovnou žádost o vytvoření zastávky Skršín v novém 

jízdním řádu „Švestkové dráhy“. Na odpověď z kraje ještě čekáme.  

Dále byl podán požadavek na úpravu rychlosti v Chrámcích a Skršín. Pro obě obce 

v podobě omezení rychlosti na 30 km/h a v obci Skršín i posunutí reálné hranice 

označení obce na počátek nové obytné zóny.  

Na základě podnětu obyvatel Dobrčic zadáme projektové řešení svislého značení 

komunikací, které by mělo udělat dopravu v této naší obci bezpečnější. 
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DOPRAVNÍ ORGANIZACE V NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ  

Informace o dodržování dopravního značení – připomenutí  

OÚ SKRŠÍN 

Vzhledem k neustálému porušování pravidel pohybu na 

pozemních komunikacích opět připomínáme:  

 

Obytná zóna v české legislativě je dle Zákonu o silničním 

provozu č. 361/2000 Sb.:  

 

§ 39 

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen 

dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní 

značkou "Konec obytné zóny". 

(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní 

komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. 

Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné 

zóně. 

5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 

km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči 

chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit 

vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako 

parkoviště. 

(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně 

závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit 

místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které 

nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy. 

(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům 

jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně. 

 

Žádáme vás o dodržování maximální povolené rychlosti a 

připomínáme, že stání je povoleno pouze na parkovišti ve 

spodní části. Toto se týká i stavebníků.  

Žádáme vás o dodržování maximální povolené rychlosti a připomínáme, že stání 

je povoleno pouze na parkovišti ve spodní části. 

 

Všichni vlastníci parcel, současní obyvatelé i stavebníci již byli o této skutečnosti 

několikrát informováni. Tato situace řeší problém hlavně pro obyvatele na 

koncových částech a zároveň způsobuje problém pro techniku, která nám jezdí 

k popelnicím. Bylo by zřejmě velmi nepříjemné, pokud bychom museli svážet 

popelnice například na parkoviště, protože nám z důvodu blokování komunikace 

a T-míst k otáčení odmítne svozová firma do horní části zajíždět.  

Buďme tedy, prosím, tolerantní jeden ke druhému. Pokud se tato situace nebude 

lepšit, tak bude muset obec hledat další prostředky, aby se dosáhlo očekávaného 

stavu. 

 

 

 

 

  

   

OSTATNÍ INFORMACE 

Povinnosti spojené s údržbou zeleně 

Na území obcí Skršín, Dobrčice a Chrámce 

v zástavbových lokalitách se nacházejí 

některé neudržované a zaplevelené pozemky 

– zahrady. 

K základním povinnostem každého vlastníka 

pozemku přitom patří omezování výskytu 

a šíření škodlivých organismů včetně plevelů 

tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo 

nedošlo k poškození životního prostředí 

anebo k ohrožení zdraví lidí nebo 

zvířat. Skutečnost, že na pozemku roste 

vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že 

působí odpudivě a narušuje vzhled obce, také 

silně znepříjemňuje život alergikům 

a zhoršuje jejich zdravotní stav. 

Obracíme se proto na vlastníky pozemků 

v obcích Skršín, Dobrčice a Chrámce se 

zdvořilou žádostí o poskytnutí součinnosti 

při zlepšování vzhledu naší obce, a to 

pravidelným sekáním zaplevelených 

pozemků. Pravidelnou péčí o pozemky 

pomůžete nejen alergikům, ale zlepšíte 

i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic 

silnic také zamezíte možným dopravním 

nehodám anebo úrazům. 

Dovolujeme si připomenout, že povinnost údržby 

pozemků stanovuje zejména: 

 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, který 

v ustanovení §3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost 

zjišťovat a omezovat šíření škodlivých organismů 

včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám 

nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo 

k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 

66d odst. 2., podle kterého může obec uložit pokutu až 

do výše 500 000 Kč fyzické i právnické osobě, která 

neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá 

nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci 

pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu 

tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec 

a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími 

zdraví nebo život  

a existenci živých organismů, nepoškozovali 

okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické 

a chemické vlastnosti půdy a chránili 

obdělávané pozemky podle schválených 

projektů zemědělských úprav. 

Doporučená doba seče: Seč by měla být 

provedena alespoň 2-3krát ročně, kdy první seč 

je vhodné provést nejpozději do 31. května, 

druhou seč do 31. července a třetí seč do 30. 

září příslušného roku (druhá a případně další seč 

se provádí v závislosti na vegetačních 

podmínkách). 
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