INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE KE 14. 5. 2020

•

Od 12. 3. 2020 jsme se věnovali opatřením proti šíření nemoci Covid 19. Celkově jsme
rozdistribuovali cca 800 l dezinfekce a cca přes 1000 roušek. Dezinfekci máme
samozřejmě připravenou i pro blížící se znovuobnovení provozu ZŠ a MŠ. Mateřská
škola bude opět v provozu od pondělí 18. 5. 2020 a od 25. 5. 2020 bude v provozu i
základní škola. Věnovali jsme se také dezinfekci veřejných prostranství, zejména
autobusových zastávek. Probíhaly nákupy seniorům, rozvoz léků. Co se týče infekce,
podle údajů od Krajské hygienické stanice bylo v obci oficiálně 6 nakažených lidí,
všichni vyléčení, nikdo na nákazu nezemřel. Je tedy možné konstatovat, že tuto vlnu
nákazy se nám povedlo velmi dobře zvládnout, byli jsme nápomocní. Pokud přijde na
podzim další vlna, budeme již mnohem lépe připraveni situaci řešit.

•

V této souvislosti děkujeme všem dárcům, kteří podpořili obec v této nelehké době, a
stejně tak i všem aktivním dobrovolníkům, kteří byli po celou dobu obci významnou
oporou. Dobrovolníci ušili k dnešnímu dni cca 2.000 ks roušek, které byly zdarma
rozdávány jak občanům, tak i potřebným mimo obec (senioři, nemocnice). Všem
dobrovolníkům a těm, kteří věnovali finanční i věcné dary obci, ať již v podobě látek,
lahví na dezinfekci, respirátorů, či se jinak zapojili, patří velký dík. Při šití roušek a
stříhání filtračních materiálů také pomáhaly učitelky ze ZŠ a MŠ, jim samozřejmě také
patří dík. Rozvoz nákupů, roušek a všeho potřebného obětavě a s velkým nasazením
zajišťovala především údržba obce, pomohli také dobrovolní hasiči, pracovníci úřadu
přes hrozbu infekce obětavě vyřizovali stovky dotazů a žádostí o pomoc. Moc si toho
vážíme, vlna solidarity byla obrovská.

•

V mezidobí jsme se věnovali nejen pomoci v krizové situaci, ale i ostatním běžným
tématům - tj. pokračování kanalizace a kanalizačních přípojek, a především přípravě
podkladů pro koncesní řízení na správce kanalizace dle pravidel poskytovatele dotace
SFŽP, kde jsme nastavovali zadávací podmínky koncesního řízení, které byly odevzdány
k připomínkám na SFŽP. Vyhlášení koncesního řízení očekáváme během léta.

•

Přípravné práce na územním plánu jsou v plném proudu. První odloženou besedu
plánujeme nahradit připravovaným Dnem architektury ve Zdibech, který se uskuteční
dne 13. 6. 2020. O podrobnostech vás budeme informovat v nejbližších dnech –
pozvánky přijdou všem občanům.

•

Vysoutěžili jsme zpracovatele projektů komunikací, a to na tvorbu projektové
dokumentace na pokračování komunikace K Holosmetkům, a to až po točnu
autobusu a dále projektu komunikace Na Brnky, resp. Přemyšlenská až po Náves
Brnky. Práce již byly zahájeny, přičemž prvotní podklad by nám měl sloužit k tomu,
abychom zahájili jednání s vlastníky dotčených pozemků. V tuto chvíli vybíráme
zpracovatele projektu na chodníky podél Průběžné v lokalitě mezi ul. Pražskou a
rybníkem Syslovák.

•

K zásadnějším opravám komunikací je třeba uvést plánované dokončení povrchu po
výstavbě kanalizace v ul. Přemyšlenská, které proběhne v posledním květnovém
týdnu. V tomto týdnu dojde ještě k omezení dopravy, zřejmě shodně jako v průběhu
výstavby kanalizace.
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•

Vzhledem k tomu, že se nemohlo ve sjednaném termínu uskutečnit veřejné projednání
návrhové části Strategického plánu, připomínkujeme tento dokument
korespondenčně. Základní body návrhové části byly rozeslány k připomínkování také
všem zastupitelům a budeme velmi rádi za všechny připomínky a doplnění, neboť tímto
můžeme definovat konkrétní projekty, které bychom mohli reálně ve výhledu
následujících 7 let realizovat či alespoň zahájit jejich řešení.

•

V součinnosti s kontrolním výborem se nyní věnujeme také problematice užívání
pozemků obce třetími osobami. Jsme rádi, že oslovení zareagovali kladně, většinově
vítají možnost vyřešení dlouhodobě neřešené záležitosti. Je třeba uvést, že se jedná o
dílčí části již soukromými subjekty oplocených veřejnosti dnes již nepřístupných
pozemků obce, příp. částí pozemků pod budovami. Tyto postupně řešíme přičemž,
počítáme s tím, že ve většině případů budeme zastupitelstvu obce předkládat převážně
žádosti o odprodeje dílčích částí pozemků, některé jednotlivosti budou naopak řešeny
cestou nájmu. Jedním z pronajatých pozemků jsou pozemky pod zemědělskými
budovami v Přemyšlení, kde dále bude potřeba dořešit vztah celkového narovnání
užívání těchto nemovitostí. V této souvislosti došlo také k předvolání zástupce obce
Zdiby k podání vysvětlení na Oddělení hospodářské kriminality PČR, kde s ohledem na
tuto dlouhodobě neřešenou problematiku došlo ke konstatování škody vzniklé obci
Zdiby. Záležitost je v dalším řešení kriminální policie.

•

Byla uzavřena smlouva na pořízení změny územního plánu (ÚP) v souvislosti s
projektem tramvaje. Projekt sám o sobě pokračuje dalším stupněm řízením EIA. Podle
sdělení KSUS byla Magistrátu hl. m. Praha, který ve věci rozhoduje, předložena
dokumentace, běží 30denní lhůta na vyjádření dotčených orgánů, veřejnosti atd.
Náklady na změnu ÚP plně hradí KSÚS.

•

Byla podána žádost o územní rozhodnut ohledně stavby vodovodu Zlatý kopec a
Polní/Zelená/Lomená. Projektová dokumentace Zlatý kopec byla upravena s ohledem
na nesouhlas vlastníků navazující komunikace se stavbou vodovodu. Nalezením
nového projekčního řešení pokračujeme v přípravě této vodohospodářské
infrastruktury dále.

•

Bylo požádáno o kolaudaci vodovodu U Rybníka, faktické napojení by tak mělo být
umožněno do začátku prázdnin.

•

Ve spolupráci s MČ Dolní Chabry byla navržena trasa nové cyklostezky do Chaber.
Rozbíhá se příprava studie, bude následovat příprava projektové dokumentace.

•

Dokončují se práce na analýze stavu vodovodní sítě tak, aby obec mohla začít plnit
povinnosti vlastníka vodovodu, včetně pasportizace vodovodní sítě v obci.

•

Byly zahájeny práce na zpracování studie veřejného prostoru v souvislosti s koupí
pozemku – umístění 2. stupně ZŠ, sportovní areál, hřiště, parkování včetně dopravní
obslužnosti centra obce a řešení veřejných prostor centra obce.
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