Informace o činnosti orgánů obce Zdiby
Zdiby dne : 20.11.2018
Lékař ve Zdibech (areál bývalá Tesla) – dojednáno VZP, hygiena, nájemní a podnájemní smlouva,
nástup možný od 1.1.2019, je třeba provést drobné stavební úpravy ordinace.
-

-

Nová hasičská cisterna – získaná dotace z HZS 2,5 mil. Kč, žádost o dotaci 1 mil. Kč z KÚ
připravena
Kanalizace 1.etapa – dokončena stavební část ČOV, odvod do Vltavy, zasíťovány oblasti Pod
Hájem, Jasanová, Šípková, Buková, Javorová, Polní, Zelená, Pod Mezí, Růžová, Lomená,
Liliová. Chybí dodělat Dolní, Horní, Pěšina a dodat technologii do ČOV.
Kanalizace 2.etapa - Došlo k předání staveniště a zahájení stavby, financování zajištěno
z dotace.
Silnice K Holosmetkům – byly vypracovány projekty a vykoupeny pozemky a dojednána
směna na zbývající část, chybí územní rozhodnutí a stavební povolení

-

-

-

Vodovody – U Rybníka, Akátová, Na Ladech, Růžová, - jsou hotovy projekty.
U Rybníka - pro vydání stavebního povolení chybí souhlas provozovatele
Les Na Čihadle, je dokončen projekt a hřiště na nohejbal a tenis. Dodělat tréninkovou stěnu
viz. Projekt a Územní souhlas, dodat vybavení (síť , míče, lajny)
Nová Průběžná – je projekt, pozemky převést z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, vyčleněno pro Zdiby jako veřejně prospěšná stavba. Zajistit ÚR a SP.
Komunikace Na Brnky a Přemyšlenská – předán úsek od křižovatky s ulicí K Holosmetkům po
křižovatku s ulicí Na Ladech, je připraven projekt od horizontu k Šípkové a souhlasy většiny
majitelů pozemků
Náves Brnky ( a lesopark) – byla upravena plocha amfiteátru , zbudována venkovní
tělocvična, vysázena okrasná louka. Dále je vypracován projekt návsi, včetně rozšíření silnice ,
vybudování chodníků, parkoviště a kontejneroviště. Je vydáno UR, čeká se na SP.
Sportovní hala u školy – dokončuje se projekt pro UR a SP
Přístavba radnice a rozšíření OÚ – je připraven projekt včetně Stavebního povolení. Jedná se
o dostavbu jednacího a společenského sálu, archivu, kanceláří, parkovišť.
Objekt klubovny tělovýchovného zařízení – objekt ze stavebních buněk na dětském hřišti
v Přemyšlení, včetně záchodů pro veřejnost. Připraveno k realizaci.
Koupaliště – koupaliště ve Veltěži. Byla dokončena oprava nádrže, upraveno okolí. Chybí část
zpevněné plochy a schůdky do koupaliště
Kolumbárium – bylo dokončeno a zkolaudováno.
Studie – Dopravní studie Průběžná, Marina Zdiby, zahrada dolní školky, náměstí v Přemyšlení,
cyklostezka
Veřejné osvětlení Na Výhledu – je dokončen projekt
Povodňový plán a vybudování varovného a výstražného systému ochrany obyvatel –
(rozhlas) dokončeno
Sběrný dvůr – vymezena plocha v územním plánu

Koncem října se nám podařilo zajistit dotaci a výsadbu dalších 80 ovocných stromů u zámku ve
Zdibech. Akci sponzorovaly společnosti Rossman a Henkel . Tím jsme uzavřeli konečný počet nově
vysázených stromů ve Zdibech na čísle 205.
Jan Tvrdý, starosta

