
VÝSTAVBA KANALIZACE A ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ 

 V roce 2009 byl schválen zastupitelstvem obce České Meziříčí 
záměr realizovat výstavbu nové kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Hlavním důvodem byla povinnost obcí nad 2000 obyvatel mít vyřešenou 
otázku odpadních vod  a také možnost  získání peněz na tento projekt for-
mou dotace z Evropských fondů. Toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem 
k rozsáhlé výstavbě rodinných domů a faktu, že v dohledné době bude 
tohoto počtu obyvatel dosaženo.
 Následně byl proveden výběr společnosti pro zajištění finančních 
prostředků z Evropských dotačních fondů, výběr projektanta, výběrové 
řízení na dodavatele stavby a následný stavební dozor. Po vyhodnocení 
výběrového řízení byla vybrána společnost DABONA Rychnov nad 
Kněžnou, která zajistila veškeré potřebné doklady k získání dotace na 
tuto finančné náročnou investiční akci. 
 Dalším krokem byl výběr projekční kanceláře. Na základě výběro-
vého řízení zvítězila společnost Pöyry Environment a.s. Brno.
 V současné době je schválena žádost o přidělení finančních pro-
středků z Evropských fondů, dokončena dokumentace pro vydání staveb-
ního povolení a následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 
 Kanalizace v obci bude z velké části řešena jako jednotná. Některé 
stávající úseky kanalizace budou využity pro odvod dešťových vod, které 
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budou zaústěny do toku Dědiny. Úseky splaškové kanaizace, které jsou 
dnes zaústěny do zatrubeného potoka, budou nově směrovány do nové ka-
nalizace, jejíž vody budou dále vedeny kanalizačními sběrači na čistírnu 
odpadních vod.
 V této fázi projektu a výstavby bude řešena pouze dolní část obce. 
Páteř nově navrhované kanalizace tvoří 2 kanalizační sběrače A a B, ve-
dené po obou březích toku Dědiny. Sběrače jsou doplněné o úseky nutné 
pro odkanalizování zbývající části obce. Navrhovaná kanalizace je řešena 
jako gravitační v kombinaci s čerpacími stanicemi s krátkými výtlačný-
mi úseky potrubí zaústěnými do koncových šachet výtlaku. Výkresová 
část projektu je umístěna k nahlédnutí na chodbě před zasedací místností 
Obecního úřadu.
 Areál ČOV je situován do lokality za suškou za firmu ZEMSPOL, 
v blízkosti má být vybudována bioplynová stanice. Po dokončení výstav-
by ČOV bude čisticí proces splňovat požadovanou účinnost čištění ve 
smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

26. 5. 2011 od 18.00 hod. v budově Kina 
proběhne INFORMAČNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL OBCE se zástupci ObÚ Čes-
ké Meziříčí, společností Dabona Rychnov n. Kn., projekční kanceláře PÖYRY 
Environment a.s. Brno a zástupcem Odboru životního prostředí v Dobrušce 

 Toto setkání se koná vzhledem k velkému stavebnímu rozsa-
hu celé akce, jejímu vlivu na chod obce a značné finanční náročnosti.
Při této příležitosti budou zodpovězeny veškeré dotazy tak, aby každý 
občan obce měl představu o provozování tohoto nezbytného technického 
zařízení obce.      
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NOVÁ HASIČSKÁ CISTERNA TATRA 815
 Téměř 4 roky trvající snaha českomeziříčských hasičů o moderni-
zaci požární techniky byla uzavřena 13. dubna 2011 převzetím cisternové 
automobilové stříkačky CAS 20 TATRA 815 model 3626. Dodávka této 
moderní automobilové hasicí techniky (11 ks aut v ČR, 9 ks v Polsku) 
proběhla v rámci projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj pod 
názvem Spolupráce požárních jednotek v česko-polském příhraničí, 
modernizace vybavení a vzájemná pomoc v krizových situacích. Pro-
jekt byl spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2007-2013.  Cílem pro-
jektu je zvýšení bezpečnosti a zefektivnění vzájemné spolupráce hasičů v 
česko-polské příhraniční oblasti při požárech, povodních či jiných živel-
ných katastrofách a krizových situacích. V rámci projektu se uskuteční 
dvě společná školení v Polsku i v České republice pro lepší součinnost při 
případných společných zásazích v krizových situacích na obou stranách 
hranice. Na české straně se do projektu zapojily tyto obce a města: Dešt-
né v Orlických horách, Opočno, Slatina nad Zdobnicí, České Meziříčí,  
Nový Hrádek, Broumov, Červený Kostelec, Police nad Metují, Velichov-
ky, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky. 
 Dotace z evropských fondů činí 3,5 mil. Kč, obec České Meziříčí 
se na pořízení podílí částkou 1,5 mil. Kč.  Stávající autocisterna AKV-8 
byla převedena do cukrovaru jako funkční vozidlo.

UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V OBCI, SEČENÍ PLOCH 
 Mnozí občané si jistě všimli některých pozitivních změn týkají-
cích se pořádku v obci. Byl zvýšen počet kontejnerů na tříděný sběr, tech-
ničtí pracovníci obce zajišťují pořádek okolo kontejnerů ranním úklidem, 
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zabíhá se provoz sběrového místa na farském dvoře (každou 1. středu v 
měsíci od 15-18 h - kromě toho je velkoobjemový sběr pořádán tento 
pátek a sobotu 20. a 21. 5. 2011), ovšem značný podíl na bezproblé-
movém provozování odpadového hospodářství má přístup jednotlivých 
občanů k likvidaci odpadků. Pokud budeme odpadky svědomitě třídit 
podle jednotlivých komodit do barevných kontejnerů a případný větší 
sběr odložíme na sběrové místo, bude obec uklizena navzdory odstrašu-
jícímu nepořádku u čp. 315. Na odstranění nepořádku vyprodukovaného 
obyvateli tohoto domu nemá obec jak zákonné, tak finanční prostředky a 
bohužel tato část je ostudou obce.
 Sečení obecních travnatých ploch je zajištěno novým vysoce vý-
konným japonským traktorem KUBOTA o výkonu cca 15 k, s hydrau-
lickým servořízením a hydrostatickou převodovkou. Stroj byl zakoupen 
jako předváděcí kus z Francie se značnou úsporou. Největší ulehčení 
přináší výklopný sběrný koš s možností vysypávání posečené trávy přímo 
do korby přistaveného traktoru nebo Multikary. Pozemky ošetřené tímto 
strojem jsou čisté, bez zbytků trávy. Podmínkou kvalitní seče jsou rovné 
pozemky bez různých nebezpečných předmětů (kameny, trubky, pařezy 
atd.). Problémy ovšem způsobují automobily dlouhodobě zaparkované na 
travnatých obecních plochách.

SOKOLSKÉ OSLAVY, SVĚCENÍ HASIČSKÉ STŘÍKAČKY, 
OTEVŘENÍ KOMUNIKACÍ V NOVÉ LOKALITĚ V POLI

 V rámci oslav 80 let otevření SOKOLOVNY v sobotu 18. červ-
na proběhne hned několik kulturních akcí:

po celý den výstava v Sokolovně
13.00  Slavnostní otevření komunikací V Poli
14.00  Slavnostní zahájení programu u sokolovny
14.30  Koncert dechové hudby Valanka
16.00  Pokřtění nového hasičského auta
16.30  Vystoupení gymnastek (Jaroměř), vystoupení žen s overbalovými
 míči (Kostelec n.Orl.)
17.30  Promenádní koncert  Podorlického lázeňského orchestru Vamberk
19.00  Ukázky iaido a kendo - oddíl Nozomi Dojo HK 
20.00  Taneční zábava - skupina Dance band
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