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Zpráva Osadního výboru Záluží 

 

Osadní výbor Záluží v roce 2019 opakovaně aktivně pracoval a organizoval dění v naší obci. 

V současné uspěchané době je těžké zaujmout a přilákat větší část občanů, případně jejich dětí na 

akci pořádanou Osadním výborem. Jako hlavní problém je skutečnost, že lidé na akci přijdou, ale 

neberou ohledy na stanovený začátek akce. Z tohoto důvodu jsou začátky akcí odsouvány o nějaké ty 

minutky díky čekání na opozdilce. Čekání je vždy špatné, a i přes neustálé opakování a upozorňování 

na tuto nekalou věc se tak neustále děje. Zkrátka je taková doba, ale i přes tyto neduhy Osadní výbor 

pokračuje v pořádání akcí, kdy jako v předešlých letech pro občany Záluží a Cihelny pořádal tyto akce 

- Setkání žen 

- Pálení čarodějnic 

- Dětský den 

- Ukončení léta 

- Mikulášská nadílka 

- Rozsvícení stromečku 

- Turnaj v prší. 

Na všechny pořádané akce se dostavuje hojný počet lidí, a to v doprovodu svých dětí a 

příbuzných. Na akce dojíždí i občané z blízkého okolí. Pořádané akce jsou ze strany návštěvníků dobře 

hodnoceny. Dobré hodnocení přispává k větší účasti na dalších akcích. Náklady na pořádané akce 

jsou hrazeny z finančních prostředků poskytnutých městem Čelákovice na chod Osadního výboru. 

Akce jsou organizačně zajištěny z členské základny Osadního výboru, případně dobrovolníky ze strany 

našich spoluobčanů. Každé pomocné ruky si nesmírně vážíme a je na místě těmto lidem za jejich 

pomoc poděkovat.  

Hlavním posláním členů Osadního výboru je řešení problémů v naší obci, které jak jde čas je 

nutno řešit. Problémem naší obce je, že se nachází na příjezdové komunikaci do Čelákovic, kdy 

občany trápí rychlost jízdy motorových vozidel přes naši obec. Předseda Osadního výboru toto 

osobně, nebo telefonicky řeší s velitelem MP Čelákovice. Nasazení hlídek na kontrolu rychlosti se 

provádí nepravidelně. Vlastním nasazením se řeší problém v uvedenou dobu. Na hlídku se však po 

chvilce jednotliví řidiči začnou upozorňovat a hlídka je zde již zbytečná a odjíždí. Represe je zde na 

místě, jelikož nikdo z nás si nepřeje, aby došlo k dopravní nehodě nebo usmrcení. Osadní výbor na 

tomto základě navrhuje zvážení nainstalování průjezdných radarů po vzoru Říčan. Říčany jsou 

instalováním průjezdných radarů vyhlášena. Kontrola rychlosti nese značné finanční prostředky do 

rozpočtu obce. Z druhé strany se dokumentací průjezdů mnohdy zaznamená RZ vozidla pachatele 

trestného činu, nebo přestupku, který byl spáchán v obci. Instalace průjezdových měření rychlosti na 

vytipovaných komunikacích by bylo jistě kladně hodnoceno ze strany spoluobčanů, kteří jsou 

nespokojeni s chováním řidičů a jejich rychlostí jízdy v uzavřené obci.  

Dalším problémem naší obce je závadovost na veřejném osvětlení, které bylo nedávno 

dokončeno. Veřejné osvětlení je velice poruchové, kdy dochází k lokálním výpadkům jednotlivých 

svítidel. Před vlastním přebráním Osadní výbor poukázal na mnohé nedodělky a závady na vlastním 

provedení rekonstrukce VO v naší obci. Nyní se ukazuje, že některé poukázané závady byly 



opodstatněné. Závady již nelze reklamovat s ohledem na dobu platné reklamace, a jejich odstranění 

je na obci – TS Čelákovice. Výpadky mají být zapříčiněny neodborným na svorkováním vodičů, které 

není zaneseno v dokumentaci. Problém je řešen opakovaně a jistě bude nalezeno řešení. 

Dočišťovací nádrž – rybník u Cihelny. Problém s touto lokalitou je letitý. Občané bydlící v okolí si 

stěžují na častý zápach a zvýšený počet polétavého hmyzu. Věc byla opakovaně řešena s vedením 

Městyse Nehvizd, kdy vše skončilo pouze u slibů. Nebylo by však dobré jen hanit, ale je nutno uvést, 

že došlo k opakované intenzifikaci ČOV Nehvizd. Intenzifikací došlo k nainstalování nového zařízení 

k dočišťování odpadní vody. Za ČOV byla vybudována DUN (dopravně usazovací nádrž), která slouží 

jako záloha při zvýšeném nátoku do ČOU vlivem deště. Výstavba byla ze strany předsedy Osadního 

výboru a jednotlivých členů kladně hodnocena, ale nebylo by hodnocení, kdy je možno i kritizovat. 

Odvod do DUN je proveden tak, že v případě většího nátoku, jenž nepojme vpusť do ČOV dochází 

k přetoku přes přelivovou hranu a znečištěná voda obohacena exkrementy končí v dočišťovací nádrži 

– rybníce. S ohledem na poukázané závady neustále se opakující došlo k povolení výstavby další řady 

bytových domů v oblasti Studánky (tzv. Lentilky). Kapacitně ČOV Nehvizd neodpovídá a je 

poddimenzována, ale i přes tento stav probíhá výstavba a dochází k připojování nových objektů. 

Nečistoty z ČOV pak putují rybníkem do odtokové strouhy, kterou zanášejí. Jak se říká jsme po vodě, 

ale na tento stav si opakovaně stěžují i občané přes jejichž pozemky prochází odvodní strouha 

z rybníka. Stav, že je něco spatně potvrdily i dva velké úhyny ryb v rybníce.  

Občané naší obce se na nás obracejí s problémem, který, je i rozvoj naší obce. V obci jsou dvě 

pole umístěné v západní části obce, které odděluje řadová zástavba rodinných domů a ulice 

Mstětická. Jednotlivá pole jsou v soukromém vlastnictví (cizinci). Obec nemá stanovenou normu, 

která by stanovila výšku domu a velikost pozemku. Na tomto základě došlo k vydání stavebního 

povolení na výstavbu bytového domu o 4 bytových jednotkách. Jedná se o bytový dům stojící na 

konci ulice Mstětická, který svou výškou a velikostí narušuje ráz obce. Nikdo ze současných 

domorodců nechce, aby se naše obec rozvíjela tímto směrem. Výstavba bytových domů, kde budou 

bydlet mnohočlenné rodiny, případně se tyto domy změní na ubytovny je nepřípustné. Obec sama 

musí činit nátlak a z pozice své funkce koordinovat a vést své úředníky k tomu, aby byl zachován ráz 

naší obce. Osadní výbor se aktivně bude podílet na tomto řešení, a rád se bude účastnit jednání 

ohledně nové výstavby v naší obci, která vlivem výstavby kanalizace bude jistě započata. Občané, 

jenž se nastěhují do nových RD, které zde budou vystaveny, nebudou aktivní občané, jenž se přímo a 

aktivně zapojí do dění naší obce. Jedná se zejména osoby, jenž zde pouze utopí své nadbytečné 

peníze za pronájem svých bytů v přilehlých městech. Do naší obce budou pouze dojíždět za 

odpočinkem před prací. Tyto osoby budou stejné osoby, které bydlí v Nehvizdských „lentilkách „. 

Nebude se jednat ani o voliče, ale o osoby parazitující na dění v obci. Osadní výbor požaduje, aby 

v lokalitách, kde bude v následných letech prováděna výstavba, aby došlo k uvážlivému posuzování 

vlivu stavby na danou lokalitu. Je velice nutné, aby obec požadovala a trvala na výstavbě 

obousměrných komunikací v uvedených lokalitách. Obousměrná komunikace umožní vjezd vozidlům 

IZS do uvedené lokality v případě nutnosti. Hasiči v případě zásahu nemají čas odstraňovat špatně 

zaparkovaná motorová vozidla. Špatně parkující vozidla, která brání průjezdu byla detekována i 

v Čelákovicích při celostátní kontrole komunikací pro průjezd IZS. Zanedbatelné není ani to, že 

k jednotlivému domu nebude patřit jedno osobní motorové vozidlo, ale jistě jich bude více. Kam 

zaparkují občané tato vozidla, když zde bude omezené parkování není také jasné. K zamyšlení je i to, 

že se do dané lokality přijedou podívat příbuzní majitelů tamních nemovitostí a jejich vozidla nebude 

také kde zaparkovat. Podnebí a klima se mění, kdy v souvislosti s oteplováním planety a letitým 

suchům je nutno dbát zvýšené pohotovosti k vzniku požárů. Nabízené opatření tak může zachránit 

majetek, nebo i lidské životy. 



V případě, že nebude komplexně a s rozumem posuzován jednotný postup týkající se rozvoje 

výstavby v naší obci, tak to zde dopadne jako v případě prodeje bývalé „ Zálužské restaurace „ Zde 

došlo k prodeji bývalé restaurace, kterou si zakoupil cizinec. V současné době v tomto objektu bydlí 

cizinci, jejich počet není znám. Jedná se o cizince, kteří holdují alkoholu. Pohyb cizinců po obci 

v podnapilém stavu pohoršuje všechny občany naší obce. Budova je bez stavebního povolení 

rekonstruována, kdy nově nainstalována okna zasahují svým umístěním do soukromí sousedů. Odpad 

na osoby, které zde bydlí není hrazen. Před budovou na obecním pozemku došlo k vysypání suti, 

která se pomalu roznáší po okolních komunikacích. Pokud se týče parkování vozidel osob spojených 

s uvedeným objektem, tak vozidla parkují na chodníku. Bylo by dobré, aby obec provedla kroky 

k sjednání nápravy, nebo z uvedeného objektu se stane ubytovna cizinců s problémy, kde problémy 

se budou stupňovat. 

Letošní rok je pro všechny občany Záluží rokem, na který nezapomenou. Po mnoha a mnoha 

letech se podařilo nesplnitelné, kdy došlo k vybrání zhotovitele na přivaděč kanalizační stoky pro 

Záluží a Cihelnu. Předseda Osadního výboru osobně komunikuje s vedoucím stavby a je mu 

nápomocen v řešení vzniklých problémů. Výstavba přivaděče je počátek a také zkouška trpělivosti 

občanů. Větší část občanů je ráda, že konečně počala výstavba kanalizace pro naše obce. Všichni si to 

jistě zasloužíme po tolika letech. Menší část občanů, ale nelibě nese nucenou objížďku mezi Zálužím a 

Čelákovicemi. Je jasné, že se to musí udělat a ze strany občanů musí být na to i přihlíženo. Objízdná 

komunikace byla stanovena DI v Brandýse nad Labem. Průjezd přes střelnici není možný s ohledem 

na šířku komunikace a její účelovost. Mnozí občané tak nedbají dopravních značek a zkracují si tudy 

jízdu. Jejich počínání je řešeno ze strany městské policie a PČR. To vše výše uvedené je zkouška, co 

nás ještě čeká a nemine. Každý problém, který vznikne bude Osadní výbor chtít řešit, případně být 

nápomocen řešení. V tuto dobu, kdy bude instalace kanalizační sítě postupovat Zálužím bude 

problém s parkováním motorových vozidel v obci. S tímto ohledem budeme požadovat navýšení 

nočních průjezdů motorizovaných hlídek MP a PČR.  Závěrem k tomuto bodu je nutno poděkovat 

vedení města Čelákovice, které konstruktivním a cíleným postupem prosadilo výstavbu kanalizace 

pro naše obce Záluží a Cihelnu. Super odvedenou práci zastřešila úřednice města paní ing.Karbulová, 

která se stará o veškeré podklady a přípravu realizace výstavby kanalizační sítě pro naše obce. Paní 

ing.Karbulová svou prací a aktivním přístupem mnohdy s vypětím svých sil značně také přispěla 

k vlastní realizaci stavby. Za tento přístup ji osobně poděkoval předseda OV Záluží, ale i samotní 

občané při osobním projednání jejich přípojek.  

Občany již leta trápí sekání trávy v naší obci. Každý rok se zde opakuje stejný scénář, kdy dojde 

k výběru firmy, která sekání trávy provede. Vybraná firma až na výjimky, pak nastoupí a provede 

jednotlivé seče. Sekání je provedeno nekvalitně, což následně umocní sběr a odvoz posekané trávy. 

Posekaná tráva není řádně shrabána a je mnohdy ponechána na místě seče. Urgence odstranění se 

pak táhnou a mnohdy ani nedojde k sjednání nápravy. Odstranění odpadků z místa kde, seč probíhala 

také není prováděno. V minulosti se opakovaně stalo, že dělníci provádějící, seč kontaktují naše 

občany, které žádají o zapůjčení hrábí, nebo lopaty s koštětem. Firma, která nedisponuje nářadím ani 

nemůže snad dle našeho názoru být připuštěna k výběrovému řízení. Osadní výbor již několik let 

žádá, aby se mohl podílet na přebírání práce, která byla v naší obci provedena. Do současné doby je 

tato odvedená práce přebírána s laxním přístupem, případně k přebrání nedochází vůbec. Tímto 

způsobem by byly odstraněny nedodělky, a nedocházelo by k neustálým urgencím špatně odvedené 

– přebrané práce.  

Našim spoluobčanům bylo zkolaudováno víceúčelové hřiště. Toto hřiště slouží všem věkovým 

kategoriím občanů Záluží, ale i okolních obcí. Na hřišti – jeho vybavení vzniklo několik závad, na které 

byla zhotovitelská firma upozorněna (uchycení košů, poškozené dveře páskovitě, zvlněný povrch 



hřiště atd.). Ze strany zhotovitele následně dochází po opakovaných urgencích k odstranění závad. 

Občané Záluží poukazují na skutečnost a Osadní výbor s tímto požadavkem souhlasí, kdy u tohoto 

hřiště chybí toalety. Na tomto základě jsem opakovaně oslovil vedení města s žádostí o vybudování 

toalet, které by byly součástí tohoto hřiště. Tento požadavek je schůdnější o to, že v naší obci bude 

příští rok probíhat výstavba kanalizační sítě, a tak by neměl být problém vybudovat a připojit toalety 

tohoto hřiště. 

Fotbalové hřiště v Záluží je v současné době dáno do správy, kdy vše zaštiťuje p. S. Sekání trávy 

na hřišti probíhá pravidelně. Došlo k výstavbě zavlažovacího systému a částečné rekonstrukci budovy. 

V současné době se dle pana Skuhry čeká na přislíbenou dotaci z MŠMT, ze které by mělo dojít 

k zateplení budovy kabin a restaurace, která se zde nalézá. Mělo by dojít k výměně oken, čímž dojde 

k snížení energetické hodnoty budovy. Zamýšlena je i celková rekonstrukce trávnatého povrchu. 

Restaurace byla otevírána út – ne. V současné době je restaurace otevírána s ohledem na údajnou 

nerentabilnost pá – ne. Občané si stěžují, že není dodržována pracovní doba ze strany zaměstnanců, 

kdy jejich příchod nikdy není před otevírací dobou. Většinou je otevíráno po začátku otevírací doby, 

což odrazuje potenciální klienty. Osadní výbor tuto skutečnost urguje a komunikuje s p. S., který 

počínání obsluhy omlouvá jejím dojížděním. Žádám o provedení kontroly dodržování podmínek 

uzavřené smlouvy. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není ani možné používat toalety, které 

jsou v budově kabin a slouží i pro návštěvníky restaurace. Vlastním používáním by byly navýšeny 

náklady na provoz nájemci tamního sportoviště. Nikdo z nás nechce, aby kolem nového sportoviště 

čpěl zápach moči, případně exkrementy.  

Dalším velkým a neustále se opakujícím problémem je úklid naší obce. Obcí projíždí zametací 

vozidlo, které zamete komunikace. Nabízená pomoc s obeznámením občanů, aby v uvedenou dobu a 

den neparkovali před domy, aby bylo možno řádně provést zametení nebylo vyslyšeno. Vozidla na 

komunikaci parkují a nezbývá tak nic jiného než toto vozidlo zametacímu vozu objet. To není ale 

takový problém jako neudržované chodníky ve správě obce. Na chodníkách se hromadí drny z trávy, 

která nekontrolovaně prorůstá starou skladbou chodníků. Při zimní údržbě je nikdo neudržuje a je jen 

otázka času kdy se něco stane. Na mnohých místech jsou popraskané dlaždice, kdy hrozí úraz pro 

chodce užívající tento chodník (Mstětická, Haškova, Zálužská atd). Chodníky se také propadají vlivem 

výstavby a rekonstrukce NN, případně veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu dochází také k propadu 

vozovky v křížení, kde byla komunikace přecházena. Kontejnerová stání jsou také bez údržby. V okolí 

se povaluje na zemi odpad a pod kontejnerem na sklo jsou střepy. Nebyl by přeci problém při svozu 

košů zamést pod kontejnery a sesbírat povalující se odpadky v okolí kontejnerového stání.  

Výše jsem popsal několik věcí, které občany naší obce pálí a neustále na ně upozorňují. Věřím, že 

další společnou prací sjednáme nápravu, aby se nám společně v naší malé obci žilo dobře a 

spokojeně. Závěrem chci poděkovat za práci všem zastupitelům a vedení města, za vstřícnost a 

aktivní přístup k rozvoji Záluží, které bylo po mnohá léta zanedbáváno a v pozadí rozvoje města 

Čelákovic a přilehlých obcí Sedlčánky a Jiřina. Investované finanční prostředky na rozvoj naší obce 

jistě přispějí ke zlepšení bydlení a celkové nálady v obci. 

 

 

       Přívozník Roman 

       předseda Osadního výboru Záluží 

 


