
Místní část Dehtáry 

 

Rozvod el. energie 

V devadesátých letech provedla firma ČEZ a.s. na své náklady rekonstrukci stávajícího vedení, které 

zůstalo nadzemní na sloupech, a posílila obě trafostanice umístěné v obci. V současné době je 

vyhovující. 

 

Plyn 

Plynárenská společnost vyhodnotila realizaci plynového vedení do obce jako nerentabilní a proto se 

neuskutečnila. 

 

Kanalizace 

Kanalizace není, domy mají své jímky, které se musí pravidelně vyvážet, což se často neděje, protože 

vyvážení je drahé. Pro čtyřčlennou rodinu vychází na cca 24 000,- ročně. Odpadní vody tečou dešťovou 

kanalizací do Dehtárského rybníka a potoka nebo jsou vypouštěny na zahrady a pozemky v okolí domů. 

 

Vodovod 

Vodovod v obci není. Používá se voda ze studní, která je plná dusičnanů, pozůstatek po zemědělské 

činnosti JZD. V některých studních se dle aktuálních rozborů objevily bakterie Ecoli (fekálie). Obsah 

jímek se vsakuje do studní.  

 

Dešťová kanalizace  

Odvádí dešťovou vodu na třech místech z hlavní silnice do potoka a obecního rybníku. Jinak jsou do ní 

svedeny přepady z jímek. 

 

Telefon 

Kabel je rozveden po celé obci. 

 

Veřejné osvětlení a rozhlas 

Rozhlas v obci není zaveden ani siréna pro varování obyvatelstva. Veřejné osvětlení při vlhkém počasí 

vyhazuje jističe a světla nesvítí. V jedné části stojí lampy veřejného osvětlení na soukromém oploceném 

pozemku. 

 

Dětské hřiště 

Hřiště v proluce mezi domy je v dezolátním stavu, nutně potřebuje obnovit a přidat herní prvky. V obci 

žije cca 25 dětí mezi 0 až 15 lety věku. Chybí plac na míčové hry. 

 

Veřejná zeleň 

Stromy nejsou udržované, potřebují zdravotní prořez. Dva stromy jsou státem chráněné, taktéž 

neudržované. 

 

Rybníky 

Jediný rybník v obci je v majetku obce. Zhruba před šesti lety bylo provedeno odbahnění a úprava 

břehů.  



Služby 

Žádné služby v obci nejsou. 

 

Veřejná doprava 

Do obce zajíždí linka 376 z Brandýsa nad/Labem k metru Letňany. Spoje jezdí pouze ve špičkách. 

Poslední spoj jezdí směrem Letňany v 18 hod a směrem Brandýs n/Lab v 19. Hod. Potřeba přidat spoje 

jak školní tak i pro lidi pracující ve směnném provozu kdy večer žádný autobus nejede. 

 

Vozovky a chodníky 

Vozovky v majetku obce jsou pouze příjezdové cesty k domům a firmám. Chodník byl realizován cca 

před deseti lety a je vyhovující. 

 

Podnikaní 

V obci má svou provozovnu sedm soukromých firem z toho sídlo firmy v obci  mají pouze dvě menší.  

 

Výstavba 

Výstavba probíhá individuálně a pomalu vzhledem k absenci vodovodu a kanalizace. 

 

Památky a původní architektura 

V obci je pouze kaplička, původní stavby v původní podobě se nedochovaly. Bývalý areál klášterního 

pivovaru v dnešní době slouží k bydlení a rekreaci. 

 

Investice v Dehtárech jsou potřebné především do kanalizace a vodovodu. Dále je nutné provést 

rekonstrukci veřejného osvětlení. Při pokračování výstavby v Jenštejně směrem k Dehtárům myslet na 

propojení od křižovatky Zápská do Dehtár které v dnešní době je polní cesta na soukromém pozemku 

aby došlo k větší integraci Dehtár k Jenštejnu. Zároveň vybudovat konečnou autobusu až na konci nové 

výstavby v oblasti křižovatky u Zápské silnice, která je cca deset minut pěšky od Dehtár. Musíme myslet 

na rozvojové plochy vyplívající z územního plánu katastru Dehtár, kde je naplánováno území pro 

výstavbu cca na deseti hektarech, které majitelé po vybudování inženýrských sítí budou chtít 

realizovat, což je zhruba sto nových rodinných domů, současný stav je 45 popisných čísel. Obec by měla 

zajistit větší prostor pro volnočasové aktivity obyvatel. Bohužel v minulosti docházelo ze strany vedení 

obce k neuváženému odprodeji obecních pozemků, což má za následek že na pozemku bývalého 

volejbalového hřiště dnes stojí hala na opravu nákladních automobilů a děti musí dojíždět za sportem 

do okolních obcí. 

 

Za osadní výbor zpracoval Marek Vacek 

Květen 2015 

  

 

 

 

   


