
                                                               Zápis 

               z VH MÚLP, která se konala dne 29.6.2020 v obci Braškov  

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 20.5.2020 

3.   Volba ověřovatelů zápisu 

4.   Zápis ze setkání s ŘSD, které se konalo dne 10.2.2020, v obci V. Příročno  

5.   Cyklostezka Lidice-Hřebeč 

6.   Zájezd pro seniory v roce 2020 

7.   Schválení konečné ceny za billboard a jeho umístění 

8.   Setkání se zástupcem vedení Letiště Praha, a.s. 

K bodu 1. 

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

konstatovala, že z VH byly omluveny obce Lidice, Hřebeč a město Buštěhrad.  

 

K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 20.5.2020. Ověřovatelé 

zápisu a nikdo z účastníků neměli k zápisu žádných připomínek a zápis byl 

jednohlasně schválen.  

Pro: 7                                                  Proti: 0                                      Zdrželi se: 0 

 

K bodu 3. 

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: paní P. Vágenknechtová,  starostka obce Stehelčeves, 

pan B. Procházka, starosta obce |Makotřasy.  

Pro: 7                                                  Proti: 0                                      Zdržel se: 0 

 

K bodu 4. 

Přítomní představitelé členských obcí byli seznámeni se zápisem z pracovního jednání 

k přeložce silnice I/61, prvá etapa, která se konala dne 10.2.2020 v obci V. Přítočno. 

Předmětem jednání byla prezentace dokumentace pro územní řízení, včetně 

rozpracovaných připomínek jednotlivých subjektů. Byla připomenuta důležitost stavby 

pro náš region, včetně požadavků na konstruktivní řešení případných problémů 

v rámci přípravy stavby. Výše uvedený zápis obsahuje připomínky zástupců 

přítomných obcí mikroregionu, které byly vzneseny v průběhu uvedeného jednání. VH 

odsouhlasila a to je velmi důležité, že mikroregion bude další vývoj kolem prvé etapy                                                                

přeložky komunikace I/61 sledovat, zejména ve vztahu k přípravě druhé etapy 

přeložky I/61. Bylo dohodnuto, že uvedený projektový  a stavební úkol, bude průběžně 

zařazován do programů příštích VH mikroregionu.  

Pro: 7                                                    Proti:0                                    Zdržel se: 0 
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K bodu 5. 

VH byla informována, že MMK, odbor pro výstavbu, dostal od mikroregionu, spolu se 

zpracovatelem projektu, Filip dopravní, s.r.o. veškerou dokumentaci včetně smlouvy o 

držbě sporných pozemků a žádosti o společné povolení stavby. VH konstatovala, že je 

na odboru výstavby MMK, aby ve smyslu předchozích jednání, vyhověl žádosti o 

společné povolení stavby. Navrhuje se kontaktovat MMK odbor výstavby a požádat jej 

o konkretizaci dalších kroků. Uvedená problematika byla projednána již na VH, která 

se konala dne 16.9.2019 (viz zápis z této VH).  

Pro: 7                                                   Proti:0                                     Zdržel se : 0         

 

K bodu 6. 

Bylo navrženo uspořádat na podzim 2020 tradiční zájezd mikroregionu pro seniory, 

ale i další zájemce. Jako cíl zájezdu byla vybrána Kutná Hora. V mezidobí se však 

ukázalo, že právě toto místo bylo jedním z nejvíce postižených míst koronavirem 

v ČR. Realizace zájezdu bude tedy vázána na vyhodnocení vývoje epidemiologické 

situace v ČR.  

Pro : 7                                                  Proti: 0                                      Zdržel se: 0 

 

K bodu 7. 

Na základě e-mailové korespondence se starostkou města Buštěhrad, paní Ing. arch. D. 

Javorčekovou, bylo VH navrženo odsouhlasit konečnou částku za grafický návrh, 

výrobu, dovoz a vyvěšení billboardu mikroregionu, ve výši 39.370,00 Kč. VH zároveň 

požádala o stanovení konečného termínu a místa vyvěšení uvedeného billboardu.  

Pro: 7                                                   Proti: 0                                      Zdržel se: 0 

 

K bodu 8. 

VH odsouhlasila možnost setkání starostů a místostarostů se zástupcem vedení Letiště 

Praha, a.s. s termínem podzim 2020. Jde o to, aby mikroregion udržoval s Letištěm 

Praha, a.s. aktivní spolupráci, spočívající nejen ve finanční dotaci Letiště Praha, a.s. 

pro mikroregion, ale i v otázkách, které zajímají obě strany spolupráce. Např. v oblasti 

investiční výstavby, environmentálních otázek, provozu Letiště apod. Možný termín 

návštěvy Letiště Praha, a.s. bude podle možností upřesněn.  

Pro: 7                                                   Proti: 0                                        Zdržel se: 0 
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K bodu 9. 

Bylo odsouhlaseno, že na pozvání starosty pana J. Burgera se příští VH bude konat 

dne 14.9.2020 od 15.30 hod. v obci V. Přítočno.  

 

Usnesení: 

 

1.   VH bez připomínek odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne 20.5.2020. 

2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: paní P. Vagenknechtová, starostka obce 

Stehelčeves,  pan B. Procházka, starosta obce Makotřasy.  

3.  VH  odsouhlasila další postup v otázce sledování přeložky komunikace I/61 prvá 

etapa a I/61 druhá etapa.  

4.   VH odsouhlasila další postup ve věci cyklostezky Lidice-Hřebeč.  

5.  VH odsouhlasila postup v otázce realizace zájezdu mikroregionu pro seniory na 

podzim 2020.  

6.  VH odsouhlasila konečnou částku za zpracování, výrobu a vyvěšení billboardu 

mikroregionu ve výši 39.370,00 Kč a požádala o stanovení konečného termínu 

vyvěšení billboardu.  

7.  VH odsouhlasila setkání starostů a místostarostů obcí mikroregionu s vedením 

Letiště Praha, a.s. na podzim 2020.  

8.    Příští VH se bude konat dne 14.9.2020 v obci V. Přítočno od 15.30 hod.              

 

 

 

                                                                Ing. Jana |Nedvědová 

                                                                          předsedkyně 

 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

6.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Návrh  

programu VH, která se bude konat dne 14.9.2020 v obci V.Přítočno od 15.30 h. 

 

1.  Zahájení  

2.  Kontrola zápisu z poslední VH (29.6.2020) 

3.  Volba ověřovatelů zápisu 

4. Stanovisko MULP k technickoekonomické studii akce „I/61 Kladno-Buštěhrad  

(D7), přeložka“  

     -  termín napsání uvedeného stanoviska 

     -  výsledek hlasování zastupitelstev zainteresovaných obcí mikroregionu k uvedené 

studii 

     - návrh dalšího postupu mikroregionu, mj. k ŘSD, MD, MŽP, MMK a k dalším 

subjektům.  

5.  MDT, vyhodnocení jarního kola MDT/2020 s ohledem na epidemiologickou 

situaci, vyhlášení podzimního kola MDT/2020.  

6.   Organizační a různé: 

      -  termín vyvěšení billboardu MÚLP 

      -  zájezd mikroregionu 

      -  setkání s Letištěm Praha, a.s.  

      -  termín příští VH. 

                                   

                                      Ing. Jana Nedvědová  

                                                                               předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

6.9.2020 

 


