Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 4. března 2019
Agenda
1. Vyjádření se k bodům požadovaných vedením obce (rozšíření trasy HOBR busu, rekonstrukce
NN - Sedlecká ul.) - 15 min
2. Připomínky k územní studii krajiny ORP Brandýsko (vytvoření stanoviska za KRO - termín
předání nejpozději 6.3.) - 15 min
3. Koncepční fungování Komise pro rozvoj obce - 60 min

Přítomni:Jaromír Prokop, Jitka Janáčková, Anatol Nepala, Petra Míšková, Eva Zemanová, Miloš
Krejcar, Šimon Matoušek, Daniela Kozlíková, Lenka Čápová
Omluven:Hosté: Eva Slavíková, Kateřina Kolářová
Na úvod paní starostka přivítala nového člena Danielu Kozlíkovou a seznámila členy komise s
rozhodnutím Rady obce navrhnout do funkce předsedy komise pro rozvoj obce Petru Míškovou.
Hlasování:Kdo je PRO, aby předsedou komise byla zvolena p. Míšková?
PRO: 7
PROTI: 0
Zdržel se: 2
Předsedou komise byla zvolena p. Míšková.
1. HOBR Bus - Ná základě požadavků od občanů byla komise vedením obce požádána, aby
navrhla 2-3 okruhy tras HOBR busu tak, aby došlo k rozšíření obslužnosti i na lokalitu Zlatý
Kopec. Součástí návrhu by měla být trasa, časový rozvrh a případně i návrh na způsob zjištění
zájmu mezi občany z dotčených lokalit.
Odpovědnou osobou za projekt “Návrh tras HOBR busu” je p. Čápová a členy pracovního
týmu jsou p. Nepala a p. Janáčková.
Úkol: Do příštího zasedání KRO připravit návrh na usnesení KRO, tj. návrh nových tras a
případně i časů odjezdů.
Rekonstrukce NN - Sedlecká ul.- V návrhu je uložení kabelu vedle stávající silnice. Do budoucna
se počítá s rozšířením této silnice a výstavbou chodníku, proto navrhujeme, aby došlo k
přepracování projektu tak, aby kabely nevedly pod komunikací, resp. aby došlo k přemístění kiosku
na druhou stranu, kde je okraj silnice už stanovený.
P. Nepala navrhl, aby při výstavbě kanalizace došlo k vyhlášení stavební uzávěry v lokalitě, kde
bude probíhat výstavba kanalizace. Dále je požadováno, aby došlo k zajištění sjízdnosti
navržených objízdných tras.
Dále p. Nepala požádal všechny členy, aby se postupně seznámili s platným územním plánem a
Změnou č. 1 ÚP.

Odpovědnou osobou za projekt “Rekonstrukce NN - Sedlecká ul. je p. Krejcar a členy
pracovního týmu jsou p. Janáčková a p. Nepala.
Úkol: návrh vyhovujícího vedení trasy kabelů a prokonzultování možné změny trasy na jednání s
ČEZ Distribuce, a.s. - SPLNĚNO - předáno vedení obce.

2. Připomínky k územní studii krajiny ORP Brandýsko- p. Míšková a p. Zemanová se zúčastnily
představení územní studie krajiny. Na zasedání komise byly navržené připomínky předneseny.
Obec do 7.3. má odevzdat připomínky k této studii.
Odpovědnou osobou za projekt je p. Míšková, členem pracovního týmu je p. Zemanová.
Úkol: zpracovat souhrnné připomínky za KRO.

3. Koncepce fungování KRO- Komise bude fungovat projektově. Projekty povedou členové
komise, dojde k vytvoření pracovních skupin, které vytvoří a představí návrh ostatním členům
komise. KRO vydá jednotné stanovisko/ujednání jako doporučení pro vedení obce.
Jako pevný bod agendy bude zařazen: “Návrhy úprav územního plánování”.
Pro případ, že výstupem projektu bude návrh na úpravu územního plánu, bude tento bod
zanesen do zápisu a předán vedení obce.
Padl návrh, aby zápisy z komise pro Rozvoj obce a její doporučení byly zveřejňovány na webu
obce. Protože jednání komise jsou neveřejná, byl vznesen dotaz na vedení obce. Vedení obce
tento bod projedná na Radě obce a bude KRO informovat.

Konec ve 20.00 hod.
Další jednání komise proběhne 1.4.2019 v 17 hod na obecním úřadě.
Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

