
                                                               Zápis 

           z VH MÚLP, která se konala dne 24.6.2019, v obci Pletený Újezd. 

 

 

Program: 

1.   Zahájení VH. 

2.   Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 20.5.2019, v obci Stehelčeves. 

3.   Volba ověřovatelů zápisu. 

4.   Strategie odpadového hospodářství a projednání dalšího postupu  (viz. bod 4.  

      programu minulé VH). 

5.   Informace ve věci získání smluv na držbu pozemků v soukromém vlastnictví pro    

      zakázku „Cyklostezka Hřebeč – Lidice“ (viz. bod 5. programu minulé VH). 

6.   Informace o průběhu zájezdu mikroregionu do Nových hradů, který se uskutečnil  

      23.5.2019. 

7.   Informace o probíhajícím řízení EIA, ke stavbě přeložky komunikace I/61, včetně  

      propojení na komunikaci D7. Projekty a výstavba některých nových  objektů, které  

      mohou mít vliv na dopravní infrastrukturu v mikroregionu. 

8.   Termín návštěvy Letiště Praha a.s. pro členy VH a setkání se zástupcem vedení  

      Letiště Praha a.s. 

9.   Organizační a různé. 

10. Termín příští VH MÚLP. 

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně mikroregionu paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že kromě obce Malé Přítočno, která se omluvila, jsou přítomni všichni 

představitelé členských obcí.  

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 20.5.2019 v obci 

Stehelčeves. Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných, neměli k zápisu připomínek a 

zápis byl jednohlasně schválen. 

Pro: 9                                                Proti:0                                                Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd a pan J. 

Burger, starosta obce V. Přítočno. 

Pro: 9                                                 Proti: 0                                              Zdržel se: 0 
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K bodu 4. 

VH znovu potvrdila, že projednávání Strategie odpadového hospodářství považuje za 

dlouhodobý úkol, který bude sledovat a na jeho vývoji se aktivně podílet. Uvedená 

problematika byla zařazena na program VH, které se konaly 25.2 , 1.4, 20.5, a 24.6. 

2019. S odvoláním na bod 4. programu VH, která se konala dne 20.5.2019, 

odsouhlasila VH odeslání dopisů k předmětnému úkolu na Magistrát města Kladna a 

Královské město Slaný. Mikroregion obdržel dne 11.6.2019 odpověď z Královského 

města Slaný. Z Magistrátu města Kladna zatím odpověď nepřišla. VH vzala obsah 

odpovědi na vědomí. MÚLP je připraven se zúčastnit odborného semináře, který 

Královské město Slaný plánuje na podzim 2019. Uvedená odpověď je přílohou tohoto 

zápisu. 

Pro: 9                                                       Proti: 0                                        Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

S odvoláním na bod č. 5. programu minulé VH, který je relativně podrobný, byla VH 

informována, že zainteresované obce, tedy Lidice a Hřebeč, pokračují v jednání ve 

věci získání smluv na držbu pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví. Pro tento 

zápis je možné konstatovat, že projektové a inženýrské práce na „Cyklostezku Lidice- 

Hřebeč“ jsou dokončeny a čeká se na výsledek výše uvedeného jednání. Uvedený 

projekt bude v nejbližších dnech předán mikroregionu, včetně všech náležitostí a bude 

připraven k podání žádosti o povolení stavby. Výsledek jednání o smlouvách o držbě 

pozemků, by byl následně, podle stanoviska Projekce dopravní Filip s.r.o. k projektu 

připojen. V této situaci bude již možné provést vyúčtování této akce pro finančního 

dárce, kterým je Letiště Praha a.s. 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                            Zdržel se:0 

K bodu 6. 

VH vzala na vědomí a bez připomínek  informaci o zájezdu mikroregionu, který se 

uskutečnil dne 23.5.2019. do Nových hradů. Vyúčtování zájezdu, zatím bez nákladů 

na dopravu, dostali členové VH dne 1.6.2019 v písemné formě, el. poštou. VH 

konstatovala, že zájezd byl jak po organizační, tak obsahové stránce,  úspěšný.  

Pro: 9                                                      Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

K bodu 7. 

VH se průběžně zabývá sledováním vývoje probíhajícího řízení EIA, ke stavbě 

přeložky komunikace I/61, včetně možnosti propojení na komunikaci D7. Dále i 

projekty a již zahájených rozsáhlých staveb a nových investic, které mohou mít 

negativní dopad na dopravní infrastrukturu v mikroregionu a zhoršení  životního  
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prostředí. Např. výstavba skladových prostor fmy. Lidl, pekáren, ale i dalších 

investičních akcí. O současném stavu informoval VH starosta V. Přítočna pan J. 

Burger. VH odsouhlasila, aby k uvedené velmi závažné problematice zpracoval 

mikroregion písemné stanovisko. Zatím na VH nebyla k tomuto úkolu jmenována 

pracovní komise, ani nebyl stanoven termín ke zpracování uvedeného stanoviska. 

Nicméně prvotní podklad zpracoval starosta obce V. Přítočno, pan J.Burger. Uvedený 

dokument chápejte prosím jako pracovní podklad pro jednání nejbližší VH, která se 

bude konat dne 12.9.2019. Očekává se tedy doplnění uvedeného podkladu  tak, aby 

dokument pokryl i další části mikroregionu. Jde zejména o jeho střední a možná i 

východní část. 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                       Zdržel se: 0 

K bodu 8. 

Návštěva Letiště Praha a.s. pro členy VH a jejich setkání s představitelem 

představenstva Letiště Praha a.s. se bude konat dne 3.10.2019, od 13.00hod. 

Podrobnosti budou včas sděleny. 

Pro: 9                                              Proti: 0                                                 Zdržel se: 0 

K bodu 9. 

-V diskuzi byla znovu otevřena otázka placení dálničních známek pro některé obce 

mikroregionu, zatím bez stanovení dalšího postupu.- VH byla upozorněna na některé 

dotační tituly vypsané MMR, které by mohly být využity naším mikroregionem.- Je 

třeba definitivně rozhodnout o umístění bilbordu mikroregionu.- Příští VH se bude 

konat dne 12.9.2019, od 15.30hod. v obci Malé Přítočno. 

 

Usnesení: 

1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 20.5.2019, v obci 

Stehelčeves. 

2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan J. Kolbek, starosta obce Pletený Újezd a pan J. 

Burger, starosta obce V. Přítočno. 

3. VH se seznámila s obsahem dopisu Královského města Slaný, ve věci Strategie 

odpadového hospodářství, jako odpovědi na dopis mikroregionu. Mikroregion požádá 

Magistrát města Kladna o odpověď ve stejné věci. VH rozhodla, že mikroregion se 

bude i nadále aktivně věnovat uvedené problematice. 
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4. VH vzala na vědomí informaci o průběhu a fin. nákladech na zájezd mikroregionu, 

který se uskutečnil dne 23.5.2019 do Nových hradů. Zájezd byl zhodnocen jako 

úspěšný. 

5. VH rozhodla o zpracování písemného stanoviska mikroregionu k EIA, týkající se 

přeložky komunikace I/61, včetně propojení na komunikaci D7. Součástí výše 

uvedeného stanoviska bude i kritické vyjádření mikroregionu k některým 

projektovaným, ale i stavebně již probíhajícím investicím. Zejména jejich vlivu na 

dopravní infrastrukturu v mikroregionu a dopadu na jeho životní prostředí.VH 

rozhodne o jmenování pracovní komise k tomuto úkolu mikroregionu, a stanovení 

termínu zpracování stanoviska. Pozn. tento úkol, byl však v mezidobí před nejbližší 

VH zpracován s termínem 24.7.2019, jako prvotní pracovní podklad starostou V. 

Přítočna panem J. Burgerem a elektronickou poštou rozeslán všem členským obcím 

našeho mikroregionu. Uvedený podklad bude zařazen do programu nejbližší VH k 

jeho projednání a nezbytnému doplnění. Předpokládá se, že by měl pokrývat celou 

plochu mikroregionu. Dále VH stanoví další postup, v tomto  pro mikroregion  

strategicky významném a v současnosti prioritním  problému. 

6. VH odsouhlasila, že návštěva letiště Praha a.s. se uskuteční dne 3.10.2019 od 

13.00hod. 

7. VH se vrátí k problematice placení dálničních známek pro některé obce 

mikroregionu. 

8. Členové VH se budou zabývat dotačními tituly, které vypsalo MMR a které by mohl 

mikroregion pro svoji práci využít. 

9. VH se bude znovu zabývat umístěním svého bilbordu. 

10. Příští VH se bude konat dne 12.9.2019 v obci Malé Přítočno. 

 

                                                                                      Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                             předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

V Buštěhradě 29.7.2019               


