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projděme se historií, jak legalizovat nepřihlášené studně

Projděme se historií
V dnešním historickém ohlédnutí do minulosti
naší obce nabízíme stručný rámcový přehled jejího
vývoje od počátků osidlování až po 20. století.
Počátky osídlení na území obce musíme hledat
ve velmi dávné minulosti, patří totiž mezi nejstarší sídelní oblasti v Čechách a jak dokládají archeologické výzkumy, bylo soustavně obýváno již od
mladší doby kamenné. V ranném středověku se na
území obce nacházejí dvě sídliště: Přílepy a Kamýk.
První písemný doklad o existenci obou osad je
z r. 1228. Až do r. 1859, kdy byly obě katastrální
obce sloučeny do jedné politické obce se společnou
samosprávou, měly - alespoň pokud se týká vrchnosti - rozdílnou historii.
Rovněž z hlediska duchovní správy spadala
každá obec pod jinou farnost. Velké Přílepy patřily k únětické a Kamýk k noutonické farnosti. Naše
obec nebyla nikdy samostatnou farností, proto zde
byly v průběhu doby namísto kostela postaveny na
návsích pouze 2 kapličky se zvoničkami, přílepská
pochází z r. 1725, kamýcká z r. 1880.
Velké Přílepy byly ve 13. stol. církevním
majetkem. Zčásti náležely svatovítské kapitule na
Pražském hradě a zčásti kapitule u sv. Jiří. V průběhu husitských válek v I. třetině 15. stol. kapitulní
majetek zabrali Pražané a v r. 1436 císař Zikmund
zastavil oba díly obce světské vrchnosti. Přibližně
o sto let později v I. polovině 16. stol. získala oba
díly Přílep opět svatovítská kapitula. Té pak, vyjma
krátkého období v letech 1620 - 1623, patřily až do
zrušení poddanství v r. 1848.
Kamýk byl až do husitských válek v majetku
kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě.
Během nich byl benediktinkám odebrán a vrácen
až r. 1572. Od r. 1627 byl Kamýk správně přičleněn
ke Statenicím. Stejně jako Velké Přílepy byl těžce
postižen během třicetileté války, když r. 1648 obě vsi
vyplenili švédští žoldnéři generála Koenigsmarka.
Zpustošené osady byly znovu dosídleny ve druhé
polovině 17. stol. Po zrušení kláštera benediktinek
v důsledku josefínských reforem připadl v r. 1782
Kamýk, stejně jako jiné majetky rušených klášterů,
královské komoře. Ta ho v r. 1797 spolu se Statenicemi prodala nejvyššímu rakouskému maršálkovi
hraběti Rudolfu Šporkovi. Posledními majiteli před
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zrušením poddanství byla rodina baronů Dlauhoweských.
10 let po sloučení obou obcí, v r. 1869 získaly Velké Přílepy vlastní poštu. Od poloviny 19. stol. začíná rozvoj průmyslu a obec se stává jedním z center
dělnického hnutí, zmiňována je např. účast při prosincové stávce r. 1920. Obci a jejím obyvatelům se
samozřejmě nevyhnuly ani tragické události I. a II.
světové války, jak o tom svědčí pomníčky se jmény
padlých v Kladenské a Pražské ulici. Během II. světové války byla zatčena a uvězněna řada účastníků
protifašistického odboje z Přílep a okolí. Po únorové
revoluci v r. 1948 došlo ke znárodňování soukromého majetku a kolektivizaci zemědělství. V r. 1950 bylo
založeno zemědělské družstvo, které se časem rozrostlo v zemědělský velkopodnik, nesoucí pro období budování socialismu typický název „JZD Rudá
záře“. Ve druhé polovině 20. stol. byly Velké Přílepy
tzv. „střediskovou obcí“, pod kterou dočasně spadaly
dnes již opět samostatné obce: Úholičky, Lichoceves,
Noutonice, Svrkyně a Okoř.

Jak legalizovat nepřihlášené studně
Odhaduje se, že zhruba 8 % lidí je závislých výhradně na vlastním zdroji podzemní vody. Povinnost mít
povolení k odběru a vypouštění vod ukládá vodní
zákon. Vodu jako cenný přírodní zdroj musíme chránit a k tomu je zapotřebí mít dobrý přehled o jejím
využití. To je také smyslem tohoto opatření. K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění odpadních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do
31. prosince 2001.
Studny - potřebné doklady:
Povolení k odběru:
Do 1.července letošního roku by si měli všichni podnikatelé nechat prodloužit povolení k odběru vody ze studny, pokud nechtějí, aby jim koncem
letošního roku dosavadní povolení přestalo platit.
Týká se to všech podnikatelů, nejen těch, jejichž činnost nějak s vodou souvisí. V klidu mohou zůstat ti,
kteří získali povolení po 1.lednu 2002. Podle nového
vodního zákona zůstává nadále platné..
Pro občany-nepodnikatele, kteří jsou majiteli
studní sloužících pouze k zásobování jejich domác
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jak legalizovat nepřihlášené studně , ekologická havárie
nosti, případně k zalévání zahrádek, ale platí důležitá
výjimka. Pro ně totiž ani dříve vydaná povolení (ani
ta starší než z roku 2002) po 1. 1. 2008 nezanikají.
Kdo je má, nemusí se podle vodohospodářů obávat
ani případných kontrol.

Problémy by mohli mít pouze lidé, kteří mají
studnu postavenou po roce 1955, o povolení k odběru
vody nikdy nežádali a nemají o tom ani žádný doklad.
Povinnost mít platné rozhodnutí u studní vybudovaných po 1.lednu 1955 vyplývala už ze zákona o vodním hospodářství ( č.11/1955 Sb.) a byla převzata
i pozdější legislativou. Studny postavené před tímto
datem povolení nepotřebují. Pokud přijde kontrola,
měli bychom dokázat, že studna je starší než z roku
1955 čestným prohlášením, starou mapou, svědectvím souseda, kupní smlouvou apod. Pokud to neprokážeme, musí úřad shromáždit důkazy, že studna byla
postavena po roce 1955.
Čerpá-li občan vodu z povrchových zdrojů
(potok, rybník), povolení potřebuje jen v případě,
pokud k tomu používá zvláštní technické zařízení (čerpadlo, trkač), a to bez ohledu na odebírané
množství.
Vodoprávní úřad má na vydání povolení zákonnou lhůtu do 30 dnů, ve složitějších případech až 3
měsíce. Za žádost občané, kteří vodu používají jen pro
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domácnost, nic neplatí. Nějaké peníze by je ovšem
mohl stát posudek hydrologa, pokud si jej vodoprávní úřad vyžádá. Také samotné odběry, pokud nepřesahují 500 m3 měsíčně, jsou bezplatné.
Stavební povolení:
je třeba ke každé studni, ať je jakkoli stará. Když stavební povolení nenajdeme v archivu, je na úřadu, aby
prokázal, že studna byla vybudována načerno. Podle
stavebního zákona je studna považována za povolenou v případě, kdy dokumentace studny nebyla vůbec
pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu. Vlastník stavby je pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení, popřípadě pasport
stavby.
Kontroly provádí vodoprávní úřad nebo Česká
inspekce životního prostředí. Zejména v případech,
kdy je třeba vyřešit nějaký problém. / havárie, znečištění, apod. /. Kontroly budou podle vyjádření ministerstva zemědělství jen namátkové, plošné se nechystají.
Domácnostem, které vodu odebírají ze studny
bez povolení, hrozí pokuta až 50 tisíc korun, podnikatelům až 10 milionů korun.
Obyvatelé Velkých Přílep se mohou obrátit na
Odbor životního prostředí Městského úřadu Roztoky se sídlem Náměstí 5.května Roztoky. 220 400 264,
220 400 262, 220 400 215, 220 400 239
Informace naleznete také na www.zanikpovoleni.cz, případně Vám budou poskytnuty na bezplatné
telefonní lince 800 101 197.

Ekologická havárie
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ekologická havárie, zprávy z obce
Ekologická havárie ve Statenicích-Černém Volu
postihla citelně i naši obec. Objížďka stále vede Kladenskou ulicí, už dost zatíženou běžným provozem.
Situace tu byla dramatická, protijedoucí kamiony se
jen stěží vyhnuly, většinou se couvalo a tak musela
být na silnici umístěna světla kyvadlově usměrňující
dopravu. Silným provozem trpí i obyvatelé Roztocké
ulice. Poslední slib Odboru dopravy Městského úřadu Černošice zní: objížďka bude ukončena 5. 5. 2007.

Zprávy z obce
Biostanice

Obec Úholičky uspořádala pro starosty a zastupitele obcí v blízkosti skládky Úholičky dvoudenní
odbornou exkurzi po bioplynových stanicích v České republice. Cílem bylo seznámit představitele obcí,
které mohou být dotčeny, s riziky provozu těchto
zařízení.
strana 6

Účastníci exkurze navštívili bioplynovou stanici
v Třeboni a největší bioplynovou stanici ve Velkém
Karlově. Na vlastní oči i nosy se všichni přesvědčili,
co by toto zařízení znamenalo pro obyvatele Úholiček, ale také Velkých Přílep.

Přetížené silnice v naší obci by navíc „ozdobily“ takovéto cisterny svážející například odpad z kafilerií.
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zprávy z obce
Svaz postižených

Sobotní dopoledne 14.dubna bylo věnováno
úklidu naší obce. Uklízela se převážně místa, sloužící k procházkám a rekreaci, Skalka, cesta na Hájnici,
okolí rybníka, ale na řadu přišlo například i ošetření keřů na Pražské ulici. Odstranit odpadky hyzdící obec přišli především brigádníci, kteří přicházejí
každoročně, pomáhaly i děti, ale přibyly i nové tváře
a to je dobře. Míst, která na úklid stále čekají, je v naší
obci ještě dost.

V sobotu 14.dubna se v restauraci „ U Korychů“
sešli na výroční schůzi členové základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami. Organizace se sídlem v Horoměřicích má celkem 130 členů
z několika sousedících obcí. Zastoupeny jsou i Velké
Přílepy. Předsedkyně Jana Abelová si postěžovala na
nedostatek peněz potřebných k řádné činnosti organizace. Pro členy pořádá organizace zájezdy, rekondiční
pobyty, návštěvy divadel, přednášky a v průběhu roku
se nezapomíná ani na jubilanty - třeba jen drobnou
kytičkou nebo pohlednicí. Kvůli nedostatku peněz
ale možná budou muset skončit návštěvy plaveckého
bazénu České zemědělské univerzity v Suchdole. A to
by byla škoda, uvážíme-li, že se jedná o chybějící částku „pouhých „ 10. tisíc korun. Najdou se sponzoři ?
Úklid obce

Přílepský zpravodaj 4/2007 - duben

strana 7

zprávy ze ZŠ, soutěž Talent 2007 - výsledky

Zprávy ze ZŠ

Pohádka

Zpívání v přírodě aneb Cantata Ecologica
Dozvěděli jsme se formou e-mailu, že ZŠ Interbrigády v Praze 6 pořádá dne 14.dubna festival,
kde budou mít zelenou příspěvky, které se vztahují
k problematice životního prostředí či vztahu člověka k přírodě. Tématu se s vervou sobě vlastní chopila pátá třída s paní učitelkou Eliášovou, která tu učí
Hudební výchovu. Protože se v sousedství Statenicích
- Černém Vole stala ekologická katastrofa a děti o ní
měly informace, vzniklo hudebně-dramatické dílko
s názvem Cisterna.
Po řadě hodin nácviku, dotváření scénáře, doprovodných textů, návrhu a realizace kostýmů, jsme hrdě
mohli vyjet do Prahy. Problém byl asi jen v tom, že
festival byl v sobotu, což několik žáků odradilo. Ale
na vystoupení se podílelo 13 žáků z celkového počtu
17 a to vypovídá o mimořádné aktivitě! Plánovaný
odjezd byl v 10 hodin z Velkých Přílep, protože naše
číslo začínalo až okolo 12 té hodiny. Několik žáků už
cestovalo s předstihem s rodiči, aby dovezli kulisy a
kytaru. Po rozpačitém začátku s organizačními zmatky jsme přišli na řadu my. Naše vystoupení se velmi
líbilo, zejména nadchlo účastníky ze Slovenska. Soutěže se mělo účastnit osm aktérů, z nich se někteří
nedostavili. Faktem ale zůstává, že vítězem se stala
naše pátá třída! Měli jsme velkou radost!
Následovalo pro nás velmi příjemné rozdávání
cen. Dostali jsme trička, kazetu o sopkách a patrový
čokoládový dort ozdobený různými plazy a příšerkami z marcipánu. Jedním z největších zážitků ale bylo
to, že jsme se mohli skamarádit s hady, kteří nám
dokonce v rámci družby lezli do tašek a batohů! Jedno hadí miminko bylo zatím ještě bezejmenné a my
měli ti čest ho slavnostně pokřtít. Po poradě zvítězilo
jméno BAMBI! Ze soutěže jsme nakonec měli velmi
dobrý pocit a příští rok se chystáme znovu. (Naše
vítězné číslo Cisterna můžete vidět na tradiční školní
Akademii.)
Všechny děti, které soutěžily, opět dokázaly,
že vesnická škola vůbec neznamená špatná škola a
zaslouží velkou pochvalu.
Žáci 5.třídy s paní učitelkou Eliášovou
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V neděli 15.dubna přijela za našimi dětmi pohádka „ O červené Karkulce“. Na návštěvnosti se „podepsalo“ neobvykle teplé počasí, mnozí rodiče dali
přednost pobytu v přírodě a tak místní kinosál byl
naplněn jen zčásti. Dětem se ale pohádka líbila, snad
se jich příště sejde víc.

Soutěž TALENT 2007 - výsledky
Kategorie A
1. Kateřina Ebrová, Lucie Rázková Jaro
1. Jáchym Rykl
Báseň na přání dědečkovi
2. Natalie Svobodová
Vike a létající koberec
3. Kateřina Plasová
Brouček Smítko
3. Lucie Znamenáčková
Myš a dlouhý ocas
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soutěž Talent 2007 - výsledky, oznámení, inzerce
Kategorie B
1. Esther Idris Beshirová
2. Dominika Mašková

soubor prací
soubor prací

3. Markéta Makalová
3. Denisa Siváková

Ty
básně

V sobotu 5.května bude svážen nebezpečný
odpad. Odebírán bude od fyzických osob v ulici
Svrkyňská / u pošty/ od 11.00 do 11.30 hod, v ulici
Kladenská / u bývalé váhy / od 11.35 do 12.05 hod.
a v ulici Roztocká / pod bytovkou 219/ od 12.10 do
13.00.

OZNÁMENÍ

DÁMSKÁ MÓDA
EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX

Obchod s dámskou módou v pasáži Riviera (ulice Národní obrany
35, Praha 6 – Dejvice) si Vás dovoluje pozvat k návštČvČ.
Naleznete u nás kvalitní moderní dámské

Ve čtvrtek 10.května od 18.45 do 19.30
hod. proběhne před budovou Obecního
úřadu Velké Přílepy očkování psů a koček.
Očkování proti vzteklině stojí 80.- Kč, očkování kombinace 280.-Kč. Očkovací průkazy
vezměte s sebou. Pokud pro zvíře očkovací
průkaz nemáte, bude Vám vystaven na místě.
Obecní úřad upozorňuje občany a firmy,
že v týdnu od 21.5. do 25.5. bude uzavřen
Stavební úřad Velké Přílepy z důvodu stěhování do nových zrekonstruovaných prostor
v přízemí budovy OÚ.

-

halenky
triþka
svetry
suknČ
kalhoty
bundy
kostýmy
a další

ve velikostech 38 – 52 od þeských, slovenských, francouzských a
dalších výrobcĤ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba:

PondČlí – Pátek

9 – 18

Dětský internetový obchod + vzorková prodejna
V nabídce máme autosedačky, kočárky, postýlky, krosničky, monitory
dechu a pro větší děti nabízíme cyklosedačky, odrážedla, skluzavky a
mnoho dalšího zboží.
Kontakty:
Vzorková prodejna - otevírací doba po dohodě:
TerkaPerka s.r.o.
Křičkova 1055/10
165 00 Praha 6 – Suchdol
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Tel: 603 402 823, 777 30 80 33
E-mail: obchod@terkaperka.cz
www.terkaperka.cz
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aktuality, inzerce

Nabídka práce:

Autorizovaný servis v P-5 pĜijme automechaniky na nákl. a užit.vozidla.
Nástup možný ihned, podmínky dle dohody. Praxe výhodou.
Tel.: 724 067 561 - Ing.Holba nebo e-mail: holba@z-invest.cz.
Spol. s.r.o. v P-5 hledá finanþní úþetní. Nástup možný ihned.
Práce v mladém kolektivu. Životopisy zasílejte na e-mail:
zvireci@z-invest.cz nebo na fax: 251617269, tel:724067559 - p.ZvíĜecí

Truhlářská firma
přijme truhláře a tesaře na hlavní pracovní poměr.
Sídlo firmy: Noutonice 55, Velké Přílepy, okres Praha západ.
Bližší informace podáme na tel.
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