Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 14. září 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Propojení Zdiby - Březiněves
Zklidnění plochy mezi školou a OÚ
Prověření Myčka Stará Pošta
Oprava komunikací
Diskuze

Přítomni: Miloš Krejcar, Jitka Janáčková, Petra Míšková, Vlastimil Štefl, Daniela Kozlíková, Lenka
Čápová, Šimon Matoušek
Omluven: Eva Zemanová, Anatol Nepala
Hosté: 1. Propojení Březiněves - Zdiby
Vzhledem k plánované výstavbě tramvajové tratě, obec Březiněves projevila zájem o propojení na
Pražskou.
Zvážit, zda propojení dává smysl a je na místě vyjednat s hl. m. Praha jako výměnu za napojení na
Chabry přes stávající komunikaci (Chaberská, popř. Formanská).
2. Zklidnění prostoru mezi OÚ a školou
KRO žádá vedení obce o zaslání návrhu nového uspořádání prostoru mezi školou a OÚ k
prostudování a k vyjádření. Zklidnění situace v této lokalitě považujeme za klíčové, v prvé řadě pro
bezpečnost dětí v okolí.
3. Myčka na Staré Poště
KRO navrhuje prověřit skutečný stav realizace projektu výstavby myčky a její napojení na
kanalizaci. Dle aktuální situace na staveništi se zdá, že chybí dopravní značení pro výjezd a
nájezd do lokality.
Prověřit příspěvek obci za napojení na kanalizaci.
Prověřit pronájem a využití obecního pozemku (jezdí se přes obecní pozemek - nová stavba).
4. Oprava komunikací
Ul. U kovárny - po celé délce ulice je rygol - oprava by byla žádoucí
Oblouková - zaměřit a dle katastru upravit (rozšířit); zaštěrkovat (obyvatelé jsou ochotni přispět na
opravu) - příprava na pokrytí recyklátem v příštím roce (v minulosti existovala strouha pro odvod
vody)
Na Klevetníku - zaštěrkovat
V Údolí - opravit po přetížení, kdy tudy vedla objížďka
Dotaz na obec: Označené kanály - předpokládáme, že dojde k jejich navýšení na úroveň vozovky.
Jaké je časování oprav?
KRO navrhuje, že pomůže při zmapování komunikací, které je potřeba opravit. Pokud je o tuto
službu zájem, seznamte nás s plánem oprav.

5. Diskuze
Nový jízdní řád HOBR busu nenavazuje na začátek výuky ve Zdibech, ani v okolních školách.
Členové KRO dostávají stížnosti od občanů.
Podnět předáváme k dalšímu řešení vedení obce a školy.

Konec ve 19.30 hod.
Další setkání komise proběhne 5.10.2020 v 17h.

Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

