Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 8. června 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyjádření k žádostem o stavební povolení (p. Krejcar)
Parkování v obci
Spolupráce s Ing. Arch. Hájkem
Den architektury
Místní šetření - výstavba hal p. Outlý
Diskuze - podněty

Přítomni: Anatol Nepala, Jitka Janáčková,Miloš Krejcar, Petra Míšková, Eva Zemanová, Šimon
Matoušek, Lenka Čápová
Omluven: Vlastimil Štefl, Daniela Kozlíková
Hosté: Beata Sabolová
1. Vyjádření k žádostem:
KRO souhlasí se stanovisky vypracovanými p. Krejcarem.
24.6. proběhne místní šetření na ul. Pražská ohledně instalace informačního portálu ze směru
Praha na D8.
Stanovisko za KRO: Nedostatečný prostor pro instalaci, nevidíme přínos těchto sdělení (doprava
na D8 je tímto směrem podle KRO minimální)
2. Parkování v obci
Občané nerespektují místní značení obytné zóny a parkují, kde potřebují a nikoliv tam, kde je to
umožněno. V některých ulicích majitelé neparkují na svých pozemcích a zabírají veřejné
prostranství v ulicích.
Info od 1. místostarostky: Obecní policie je již v plném počtu 3 strážníků a tak může dochát
minimálně k informovanosti o tom, že parkovat v tomto prostoru se nemá.
Brnky - na “Toldově plácku” je točna autobusu a chataři zde neustále parkují a tím pádem
znemožňují otáčení BUSu. KRO žádá obec, aby zvážila instalaci značky zákazu zastavení a
parkování z tohoto důvodu v ul. U kovárny, Na plácku a ul Oblouková.
3. Spolupráce s Ing. Arch. Hájkem (obecní architekt)
Od února 2020 obec začala spolupracovat s obecním architektem. Obecní architekt byl členem
komise na výběr zpracovatele ÚP, zrevidoval dokumentaci k rozšíření 2. stupně ZŠ, vyjadřuje se k
větším investičním akcím na území obce (studie širšího centra obce, umístění školy, projekt U
Mlýna, apod., územní rozhodnutí na komunikaci a sítě v oblasti za vepřínem na Holosmetkách,
apod.). Vypracoval posudek na koupi pozemku pro rozšíření ZŠ, atd.
4. 13.6. Den Architektury
KRO byla seznámena s přípravovanou akcí Den architektury ve Zdibech a cyklojízdou po okolí
obce společně se zpracovatelem ÚP.
5. Podnět k místnímu šetření - haly Outlý

Podle momentálně prováděných stavebních prací při výstavbě třetí haly se nezdá, že se poskytuje
podle projektové dokumentace. Hala nemá být podsklepená a tak není jasné, proč jsou výkopové
práce tak hluboké.
KRO žádá obec o iniciaci místního šetření a ověření, že nedochází k nelegálnímu rozšiřování
samotné stavby.
6. Diskuze - podněty
Údržba zeleně ve školce - došlo k nové výsadbě. Jak je zajištěna její údržba? Jeden keř z části
usychá. Mělo by dojít k odbornému ošetření střihem, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
KRO navrhuje informovat pracovníky MŠ o tom, jak probíhá údržba vysazené zeleně. Dále ověřit,
zda opravdu existuje plán závlahy a zda je dodržována. Hlavně teď v letních měsících.
Kanalizace Brnky - vzhledem k nadměrnému zatížení komunikace při výstavbě kanalizace, došlo k
poškození i levého pruhu. Ověřit, zda obec může sjednat opravu v podobném rozsahu i levé strany
komunikace.
Zvážení případné realizace lávky přes Vltavu na našem území bude předmětem dalšího jednání
KRO.
Konec ve 20.15 hod.
Další jednání komise během prázdnin dle potřeby.

Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

